На основу члана 17. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр.83/14), члана 4.,
Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
(„Сл.гласник РС“ бр.126/2014), члана 15. Статута Општине Медвеђа („Сл. Гласник града Лесковца“ бр.
18/2008), и Одлуке о буџету општине Медвеђа за 2016. годину, Општинска управа општине Медвеђа,
расписује:
Ne baze te nenit 17. te Ligjit per Informim Publik dhe Media (". Gazeta zyrtare e RS", nr.83 / 14), neni 4 I
Rregullores mbi kushtet dhe menyren e shfrytezimit te mjeteve per informim publik te rendesise lokale ( “Gazeta
zyrtare RS” nr.126/2014), neni 15. Statutit te komunës se Medvegjës ("Gazeta zyrtare e qytetit të Leskovcit " nr.
18/2008), dhe Vendimi per Buxhetin komunes se Medvegjës per 2016. Drejtorati i sherbimeve publike dhe
veprimtarive shoqerore te komunes se Medvegjës , shpalle:
Конкурс
за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на
територији Општине Медвеђа у 2016. години
Konkursi
per projektet e bashke-financimit ne realizimin e interesit publik ne fushen e informimit publik ne
komunen e Medvegjës , per vitin 2016
I
Намена средстава за остваривање јавног интереса
Qellimi i fondeve per realizimin e interesit publik
Предмет конкурса:
1. суфинансирање производње и дистрибуције програмских садржаја јавних гласила на територији
општине Медвеђа, који су значајни за остваривање јавног интереса.
2. суфинансирање пројеката организовања и учешћа новинара и других медијских радника на
стручним, научним и пригодним скуповима у циљу унапређивања професионалних и етичких стандарда у
области јавног информисања.
Циљеви конкурса: подршка остваривању права грађана на јавно информисање; развој медијског
плурализма; подстицај медијског стваралаштва у области културе, науке и образовања; подршка медијског
стваралаштва и остваривању права на информисање у свим областина јавног живота посебних, а нарочито
заштићених група.
Lenda e konkursit:
1. Bashke-financimin e prodhimit dhe shperndarjen e programeve te mediave publike ne komunen e
Medvegjës , te cilat jane te rendesishme per arritjen e interesit publik.
2. bashke-financimin e projekteve dhe organizimit te pjesemarrjes se gazetareve dhe punetoreve tjere te
mediave ne ngjarjet profesionale, shkencore dhe perkujtimore per te promovuar standardet profesionale dhe etike ne
media,ne fushen e informimit publik.
Objektivat e konkursit: zbatimin e te drejtave te qytetareve ne informim publik; zhvillimi i pluralizmit
temediave; stimulimi i krijimtarise se medias ne fushen e kultures, shkences dhe arsimit; mbeshtetje per prodhim te
medias dhe realizimin e se drejtes se informimit ne te gjitha fushat e jetes publike te vecante dhe vecanerisht te
grupeve te mbrojtura.
II
Износ средстава која су опредељена за конкурсе
Shuma e fondeve qe jane te percaktuara per konkurs
1. За пројекте производње медијских садржаја, у укупном износу од 4.750.000,оо динара, што је 95 %
укупно предвиђених средстава за конкурс;
2. За пројекте организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима као и
унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања у укупном износу од
250,000,оо динара, што је 5 % укупно предвиђених средстава за конкурс;
1. Per prodhimin e projekteve te permbajtjeve mediale, qe arrijne shumen 4.750.000,оо dinare, e qe eshte 95
% e mjeteve te parapara per konkursin e dyte te ketij vitit;

2. Per projektet te organizimit dhe pjesemarrjes ne ngjarjet profesionale, shkencore dhe perkujtimore si dhe
promovimin e standardeve profesionale dhe etike ne fushen e informimit publik ne vlere prej 250,000,оо dinare, qe
eshte 5 % e mjeteve te parapara per konkursin e dyte te ketij vitit;
Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до највише 80%
вредности предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног конкурсом.
Pjesemarresi i konkursit mund te paraqese nje kerkese per bashkefinancimin e projektit deri ne nje
maksimum prej 80% te vleres se projektit te propozuar, ose deri ne nje shume maksimale te percaktuar ne konkurs.
Учесник конкурса коме су додељена средства за пројекат може у току исте календарске године да
учествује и на другом конкурсу за суфинансирање, са истим пројектом, с тим да укупно додељена средства
не прелазе 80% вредности пројекта.
Pjesemarresi i konkursit, te cilit ju jane ndare fonde per projektin, mund qe gjate te njejtit vit kalendarik te
marre pjese ne nje tjeter konkurs per bashke-financim, me projektin e njejte, ate nese fondet e ndara totale nuk
tejkalojne vleren e 80% te projektit.
III
Право учешћа на конкурсу
E drejta e pjesemarrjes ne konkurs
На конкурсу може учествовати:
- издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне
регистре;
- правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ
да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија;
- правно лице, односно предузетник, са пројектима организовања и учешћа на стручним, научним и
пригодним скуповима, као и са пројектима унапређивања професионалних и етичких стандарда у области
јавног информисања.
- Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.
- Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена
пројектном суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела наративни и финансијски
извештај.
Ne konkurs mund te marrin pjese:
-Botues Mediash, e cila medija është e regjistruar në Regjistrin për medija, e cila mbahet në
Agjensionin për regjistret ekonomik.;
- Personi juridik ose sipermarresi, i cili eshte e angazhuar ne prodhimin e permbajtjes se mediave dhe ka
prova se permbajtja e bashke-financuar mediale do te realizohet permes mediave;
- Personi juridik ose sipermarresi, organizimi i projektit dhe pjesemarrja ne ngjarje profesionale, shkencore
dhe perkujtimore, si dhe projektet per permiresimin e standardeve profesionale dhe etike ne fushen e informimit
publik.
- Te drejten e pjesemarrjes ne konkurs nuk e kane botuesit e mediave qe financohen nga fondet publike.
- Te drejten e pjesemarrjes ne konkurs nuk e kane personat fizik qe kane marre me pare fonde te destinuara
per projekt bashke-financimit, dhe qe ne kohen dhe ne formen e percaktuar nuk kane dorezuar raportin
narrativ dhe raportin financiar.
Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом на једном конкурсу. Под пројектом
се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска и временска), којом се доприноси
остваривању јавног интереса, у складу са Законом. Ако је учесник конкурса издавач више медија, може на
конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.
Pjesemarresi mund te konkurroje vetem me nje projekt ne nje konkurs. Plani perfshine pjese te permbledhur
te programit apo pjese te nje teresie (zhaner dhe ne kohe), i cili kontribuon ne arritjen e interesit publik, ne perputhje
me Ligjin. Nese aplikuesi eshte publikues i disa mediave, mund te merr pjese ne gare me nje projekt per cdo
medium.
Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката чија реализација не може бити дужа од једне
године. Учесник конкурса који је добио средства за суфинансирање пројекта, доставља наративни и
финансијски извештај о реализацији пројекта, до краја те године, органу који му је одобрио средства.
Konkursi eshte i hapur per projekte te bashke-financuara, zbatimi i te cileve nuk mund te jete me i gjate se
nje vit. Pjesemarresi i konkursit cili ka marre fonde per te bashke-financuar projektin, dorezojne raportin narrativ
dhe financiar per zbatimin e projektit deri ne fund te ketij viti, organit qe ka miratuar fondet.

IV
Критеријуми за оцену пројеката на основу којих ће се додељивати средства
Kriteret per vleresimin e projekteve ne baze te te cilave do te ndahen fondet
Основни критеријуми за оцењивање пројеката
- у којој мери су предложена пројектна активност и изложени циљеви њене реализације релевантни
за остваривање намене конкурса;
- у којој мери је вероватно да ће предложене пројектне активности довести до остваривања
постављеног циља (могу се утврдити на основу начина на који је објашњена веза између активности и
циљева, прецизности индикатора успеха, квалитета предложеног метода евалуације, претходног искуства
кључних чланова пројектног тима и других чинилаца које може да одреди орган који расписује конкурс);
- у којој мери однос између предложених трошкова и очекиваних резултата указује да би
коришћењем буџетских средстава на најрационалнији начин био остварен јавни интерес;
- да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела
саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда;
- доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан
случај неће поновити.
Kriteret kryesore per vleresimin e projekteve
- Masa ne te cilen aktiviteti i propozuar i projektit dhe objektivat e zbatimit te tij jane te rendesishme per
arritjen e qellimeve te konkursit;
- Deri ne cfare mase eshte e mundur qe aktivitetet e propozuara te projektit te coje ne arritjen e qellimit te
caktuar (mund te percaktohet ne baze te menyres se shpjegimit lidhjes midis aktiviteteve dhe objektivave, saktesi e
treguesve te suksesit, ne cilesine e metodes se propozuar te vleresimit, pervojen e meparshme te anetareve kyc te
ekipit te projektit dhe te tjere faktore qe mund te percaktoje organi qe shpall konkursin);
- Shkalla ne te cilen marredheniet midis kostove te propozuara dhe rezultateve te pritura tregojne se
perdorimi i fondeve buxhetore ne menyren me racionale eshte realizuar interesin publik;
- Nese ndaj pjesemarresit te konkursit jane marre masa te caktuara nga organet shteterore, organet
rregullator apo organeve te vete-rregullimit ne vitin e kaluar per shkak te shkeljes se standardeve profesionale dhe
etike;
- Deshmi per faktin se aktivitetet pas shqiptimit te denimeve ose masave te ndermarra per te siguruar qe nje
incident i ngjashem nuk do te ndodhe perseri.
Посебни критеријуми за оцењивање пројеката
Kriteret specifike per vleresimin e projekteve
1. На Конкурсу за суфинансирање производње и дистрибуције програмских садржаја јавних гласила:
- унапређење медиjског стваралаштва у области културе, науке и образовања;
- информисање и унапређење положаjа и равноправности свих сегмената друштва
(информисање и едукациjа деце и младих, економски и социјално угрожених друштвених група,
родна равноправност, итд.);
- актуелност теме (европске интеграције, заштита животне средине, слободно време, борба
против корупције, борба против психоактивних супстанци и алкохолизма, борба против говора
мржње, проблеми неразвијених општина, итд.);
- допринос развоjу истраживачког новинарства;
- очување националног и културног идентитета и jезика,;
- очувању културног и језичког идентитета припадника националних мањина на територији
Републике Србије и подстичу стваралаштво у свим областима јавног живота припадника
националних мањина.
- технолоша опремљеност и кадровска оспособљеност медија, подносиоца пројекта, за
одржавање стандарда квалитета у стварању и емитовању програма – реализацији поднетог пројекта
на територији општине Медвеђа;
- одрживост пројекта.
1. Konkursi per prodhimin financimin dhe shperndarjen e programeve te mediave publike:
- Promovimi i krijimtarise se medias ne fushen e kultures, shkences dhe arsimit;
- Informimi dhe permiresimin e statusit dhe barazine e te gjithe segmenteve te shoqerise
(informimit dhe edukimit te femijeve dhe te rinjve, grupet shoqerore te pafavorizuara ekonomikisht dhe
shoqerisht, barazine gjinore, etj).

- Aktualitet i temes ( integrimet evropiane, mbrojtjen e mjedisit, koha e lire, luften kunder
korrupsionit, luften kunder substancave narkotike dhe alkoolizmi, lufta kunder gjuhes se urrejtjes, problemet
e komunave te pazhvilluara, etj).
- Kontributi ne zhvillimin e gazetarise hulumtuese;
- Ruajtja e identitetit dhe gjuhes kombetare dhe kulturore,;
- Ruajtja e identitetit kulturor dhe gjuhesor te pakicave kombetare ne komunen e Bujanocit dhe
inkurajimi i krijimtarise ne te gjitha fushat e jetes publike te pakicave kombetare.
- Pajisjet teknologjike dhe trajnimi i stafit te mediave, Aplikuesit te projektit, per te ruajtur
standardet e cilesise ne prodhim dhe transmetimin e programeve - e zbatimit te projektit te paraqitur ne
komunen e Medvegjës ;
- Qendrueshmeria e projektit.
2. На Конкурсу за суфинансирање пројеката организовања и учешћа на стручним, научним и
пригодним скуповима као и унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног
информисања:
- унапређивања професионалних и етичких стандарда постојећих новинара и других
запослених који стварају своје програме на територији општине Медвеђа;
- стварање услова за радно ангажовање високообразованих новинара и других медиjских
стручњака у медијима;
- унапређење производње и објављивања општих информативних и специјализованих
медијских садржаја од значаја за живот и рад грађана у локалним заједницама;
2. Konkursi per financimin e projekteve te organizimit dhe pjesemarrjes ne ngjarjet e profesionale,
shkencore dhe perkujtimore si dhe promovimin e standardeve profesionale dhe etike ne fushen e informimit
publik:
- Permiresimin e standardeve profesionale dhe etike te gazetareve ekzistues dhe punonjesve te tjere
te cilet krijojne programet e tyre ne territorin e komunes se Medvegjës;
- Krijimi i kushteve per angazhimin e gazetareve me arsim te larte dhe profesionisteve te tjere te
medias ne media;
- Permiresimi i prodhimit dhe publikimin e lajmeve te pergjithshem dhe permbajtjes te specializuar
te mediave te rendesishme per jeten dhe punen e qytetareve ne komunitetet lokale;
V
Рокови
Afatet
Јавни позив за учешће на конкурсу је објављен на званичној ВЕБ презентацији општине Медвеђа, на
интернет адреси www.medvedja.rs и у недељним новинама...
Ftesa publike per pjesemarrje ne konkurs eshte publikuar ne faqen zyrtare te komunes se Medvegjës , ne
dispozicion www.medvedja .rs dhe në gazetat e javës…
Рок за подношење пријава и пројеката је од 15.01.2016. године до 30.01.2016 године
Afati per dorezimin e aplikacioneve dhe projekteve, eshte nga 15.01.2016.deri me 30.01.2016.
Проверу документације поднете на конкурс, односно испуњеност услова за учешће на конкурсу и
поштовање рокова врши Одељење за општу управу општине Медвеђа.
Verifikimin e dokumenteve te paraqitur ne konkurs, ose nese kushtet per pjesemarrjen ne konkurs dhe
permbushjen e afateve, kryen Drejtorati i sherbimeve publike dhe veprimtarive shoqerore te komunes se Medvegjës .
Учесник конкурса који је поднео пројекат са непотпуном или непрецизно попуњеном
документацијом, обавештава се да недостатак отклони у накнадно одређеном року. Пројекат учесника
конкурса који у накнадно одређеном року не достави тражену документацију, не разматра се.
Pjesemarresi i konkursit qe ka paraqitur nje projekt me dokumentacion jo te plote ose te plotesuar jo preciz,
do te njoftohen per te korrigjuar ne nje kohe te caktuarte shtese. Pjesemarresit e projektit ne konkurs, te cilet ne
periudhen e caktuar shtese nuk paraqesin dokumentacionin, nuk do te shqyrtohen.
Учеснику конкурса који није поднео ниједан прописани документ наведен у јавном позиву за учешће
на конкурсу, осим обрасца за пријаву, не доставља се обавештење из става 1. овог члана и његов пројекат се
не разматра.
Pjesemarresit te konkursit i cili nuk ka paraqitur asnje dokumentet te kerkuar ne ftesen publike per
pjesemarrje ne konkurs, me perjashtim te formularit per aplikim, nuk i dergohet njohtimi nga paragrafin 1. Te ketij
neni dhe projekti i tij nuk shqyrtohet.

Пројекат који је достављен након прописаног рока за подношење, не разматра се.
Projekti, i cili eshte dorezuar pas afatit te parapare per dorezimin, nuk shqyrtohet.
Одлуку о расподели средстава са образложењем, у форми решења, доноси на основу предлога
комисије, начелник Општинске управе општине Медвеђа. Рок за доношење решења је 90 дана од дана
закључења конкурса.
Vendimi per shperndarjen e fondeve me arsyetim, ne formen aktvendimit, e miraton kryeshefi i Drejtorati
per sherbime publike dhe veprimtari shoqerore i komunes se Medvegjës me propozimin e Komisionit. Afati i fundit
per marrjen e vendimit eshte 90 dite pas perfundimit te konkursit.
Орган који је расписао конкурс, доставља скенирано решење сваком учеснику конкурса у
електронској форми и објављује га на званичној ВЕБ презентацији општине Медвеђа. Поред решења, на
званичној ВЕБ презентацији општине Медвеђа биће објављене и информације за све учеснике конкурса који
су добили мањи износ средстава од траженог, да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у
складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.
Organi qe e ka shpalle konkursin, ne menyre te skanuar ia dorezon vendimin secilit pjesemarres te konkursit
ne forme elektronike dhe e publikon ate ne faqen zyrtare te komunes se Medvegjës. Perveq vendimeve, ne faqen
zyrtare te komunes se Medvegjës, do te publikohet dhe informacioni per te gjithe pjesemarresit te konkursit qe kane
marre me pak se shuma e kerkuar, qe pa vonese te dergoje nje specifikim te ri te shpenzimeve, ne perputhje me
fondet e akorduara ose njoftimi se terhiqen nga fondet e ndara.
На основу решења закључује се уговор, који је основ за праћење реализације суфинансираног
пројекта, а који стручна служба општинске управе доставља у најкраћем могућем року учесницима конкурса
којима су одобрена средства. Учесник конкурса, коме су одобрена средства, без одлагања доставља
потписан и оверен уговор органу који је расписао конкурс. Уколико учесник конкурса коме су одобрена
средства не достави уговор сматраће се да је одустао од додељених средстава.
Ne baze te vendimit firmoset kontrata, e cila eshte baze per monitorimin e zbatimit te bashke-financuar te
projektit, dhe sherbimi profesional i administrates komunale, i dorezon pjesemarresve te konkursit ne kohe sa me te
shkurter te mundshme perfituesve te fondeve. Pjesemarresi i konkursit, te cilit u jane miratuar fonde, pa vonese,
dorezon kontraten e nenshkruar dhe te vulosur organit qe ka shpallur konkursin. Nese pjesemarresi i konkursit te te
cilit ju jane miratua fondet, nuk e dorezon kontraten, do te konsiderohet se jane terhequr nga mjetet e ndara.
VI
Документација коју прилаже подносилац пројекта
Dokumentacioni qe dorezohet nga aplikuesi i projektit
Учесник конкурса је обавезан да попуни обрасце за учешће на конкурсу (преузимају се са званичне
ВЕБ презентације општине Медвеђа) и приложи копије следећих докумената:
- образац 1.1. (ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ
ИНФОРМИСАЊА);
- образац 1.1а. (РЕВИДИРАН БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 1)
- образац 2 (НАРАТИВНИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ);
- решење о регистрациjи правног лица или предузетника у Агенциjи за привредне регистре;
- решење о регистрацији јавног гласила у Агенцији за привредне регистре;
- дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Републичке радиодифузне агенције;
- биланс стања и биланс успеха из претходне године;
- кратке биографиjе кључних учесника проjекта (наjвише 3 учесника);
- оверена изjава jавног гласила или jавних гласила у коjима ће програмски садржаjи бити емитовани
(обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског и радиjског
програма).
Приjаве, Образац 1.1. Образац 1.1а и Образац 2 подносе се у 4 примерка, а остала обавезна
документација у 1 примерку на адресу: Општина Медвеђа, Начелнику Одељења за општу управу,
Јабланичка 48, 16240 Медвеђа, са назнаком: за Конкурс за суфинансирање проjеката у области jавног
информисања, или предати лично у писарници општинске Управе општине Медвеђа.
Конкурсни материјал се не враћа.
Pjesemarresi i konkursit eshte i obliguar te plotesoje formularet per pjesemarrje ne konkurs (shkarkuar nga
faqja zyrtare e komunes se Medvegjës) dhe bashkengjitni kopjet e dokumenteve te meposhtme:
- Formullari 1,1. (KERKESE PER PROJEKTIN E BASHKEFINANCIMIT NE FUSHEN E
INFORMIMIT PUBLIK);
- Formullari 1.1a. (BUXHETI RISHIKUAR PROJEKTI 1)

- Formulari 2 (RAPORTI NARRATIV DHE FINANCIAR);
- Vendimi per regjistrimin e personit juridik ose ndermarresi ne Agjencine e Regjistrimit te Biznesit;
- Vendimi per regjistrimin e mediave publike ne Agjencine e Regjistrimit te Biznesit;
- Licencat per radio transmetim dhe / ose programeve televizive te nxjerra nga Agjencia e Radiodifuzionit te
Republikes;
- Bilanci i gjendjes dhe pasqyra e te ardhurave per vitin e meparshem;
- Biografi e shkurter e pjesemarresve kyc te projektit (maksimum prej 3 pjesemarresve);
- Nje deklarate e vertetuar e mediave publike apo media ne te cilen permbajtja e programit qe do te
transmetojne (e nevojshme vetem per personat juridik dhe sipermarresit te regjistruar per prodhimin e
programeve televizive dhe radio).
Formulari i Aplikimit 1.1. Form. 1.1a dhe Form. 2 do te paraqitet ne kater kopje, dhe dokumentacionit te
tjera te nevojshme ne 1 kopje ne adresen e meposhtme: komuna e Medvegjës,kryeshefit të adminstratës së
përgjithëshme komunale, me shenjen: per konkursin per financim te projekteve ne fushen e informimit publike,
Jabllaniqka 48, 16240 Medvegjë ose dorezohen personalisht ne zyren e shkresores se Administrates komunale te
komunes se Medvegjës. Materialet nga konkursi nuk do te kthehen.
VII
Јавни позив новинарским и медијским удружењима и медијским стручњацима заинтересованим за
рад у комисији
Thirrja publike per gazetaret dhe shoqatat e medias dhe profesionisteve te medias interesuar ne punen e
komisionit
На основу члан 24. став 3. и 5. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр.83/14)
члан 9. став 1. тачка 7. и члан 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у
области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 126/2014), Начелник Општинске управе општине
Медвеђа, упућује: јавни позив новинарским и медијским удружењима и медијским стручњацима
заинтересованим за рад у комисији да доставе своје предлоге за чланове комисије за реализацију конкурса за
суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса из области јавног информисања.
Ne baze te nenit 24. paragrafi 3. dhe 5. te Ligjit per Informim Publik dhe Media ("Gazeta zyrtare e RS",
no.83 / 14) te nenit 9. paragrafi 1., pika 7. dhe nenit 21., te Rregullores per bashkefinancimin e projekteve te Interesit
publik ne fushen e informimit publik (". Gazeta zyrtare e RS", nr. 126/2014), kryeshefi I adminstratës komunale të
komunës së Medvegjës e bënë thirrjen publike gazetarëve dhe shoqatave të medijave dhe ekspertëve të medijave
të interesuar për punë në komusionin ti paraqesin propozimet e tyre për antarët e komisionit për realizimin e
konkursit për sufinancimin e projektit për arritjen e interest publik nga lënda e informimit publik.
Комисија се именује за сваки конкурс посебно.
Komisioni emerohet per çdo konkurs veç e veç.
За члана комисије именује се лице које је независни стручњак за медије или је медијски радник и не
сме бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.
Per anetare te Komisionit do te emerohet personi i cili eshte ekspert i pavarur per media apo punetor
mediatik dhe nuk duhet te jete ne konflikt interesi apo kryejne detyra publike, ne perputhje me rregullat e luftes
kunder korrupsionit.
Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења која су регистрована најмање
три године пре датума расписивања конкурса.
Te drejten per te propozuar anetare do te kene organizata te gazetareve dhe mediave , qe jane te regjistruar
per te pakten tre vite para dates se shpalljes se konkursit.
Рок за подношење предлога кандидата је до 30.јануара 2016.године
Afati per paraqitjen e kandidateve eshte deri me 30. nentor 2015.
Предлоге доставити у писменој форми на адресу: Општина Медвеђа, Начелник Одељења за општу
управу, Јабланичка 48, 16240 Медвеђа, са назнаком: ''за Конкурс за суфинансирање проjеката у области
jавног информисања'', или предати лично у писарници општинске Управе општине Медвеђа.
Propozimet do te dorezohen ne forme te shkruar ne adresen: Komuna e Medvegjës. kryeshefi i departamentit
per sherbime publike dhe veprimtari shoqerore, Jabllaniqka 48, 16240 Medvegjë me shenjen: per konkursin per
financim te projekteve ne fushen e informimit publik, ose dorezohen personalisht ne shkresoren e administrates
komunale te komunes se Medvegjës.
Медвеђа/ Medvegjë,
15.01.2016.
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