Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Фонд за пружање помоћи избеглим,
прогнаним и расељеним лицима
Нови Сад
Дана: 5. априла.2016.
На основу члана 3. став 6. и члана 19. Одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи
избеглим, прогнаним и расељеним лицима (''Службени лист Аутономне Покрајине
Војводине'', број 19/06), и члана 19. Статута Фонда за пружање помоћи избеглим,
прогнаним и расељеним лицима, расписује се
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА ЗА
ИНФОРМИСАЊЕ ИЗБЕГЛИХ, ПРОГНАНИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА
I
Расписује се Јавни позив за прикупљање понуда за производњу телевизијског програма
за информисање избеглих, прогнаних и расељених лица. Телевизијски програм који је
предмет производње по овом Јавном позиву подразумева најмање 40 емисија, од по 30
минута трајања.
Циљ производње и емитовања овог ТВ програма је пружање избеглим, прогнаним и
расељеним лицима ажурних, тачних и релевантних информација у вези са условима
повратка у земљу порекла, односно Косово и Метохију (КиМ), у вези са локалном
интеграцијом у Републици Србији, информисање о правима, начину коришћења права и
свим другим питањима значајним за ову популацију, али и за локално становништво. Овај
програм има за посредан циљ и да скрене пажњу јавности на чињеницу да проблем
избеглиштва још није решен и да зато постоји потреба за ангажовањем друштвене
заједнице како би избегличка криза напокон била окончана.
Теме које би требало да се обрађују односе се углавном (не и искључиво) на:
- поврат имовине, реституција станарских права - процедуре и правни аспекти,
- помоћ коју за повратнике у Хрватску или Босну и Херцеговину обезбеђују домаће
и/или међународне организације а тичу се правне помоћи, финансијске, у храни,
непрехрамбеним добрима и др.,
- здравствено и социјално осигурање - пре свега питање пензија,
реинтеграција повратника – економска ситуација у земљи претходног
пребивалишта, односно КиМ, могућност запослења, законске процедуре које се
тичу питања стицања личних докумената, питања двојног држављанства и др.,
- војна обавеза,
- образовање,
- повратак младих,
- избегличка удружења – која су, где се налазе, којим питањима се баве и др.,
- преглед стања у областима повратка, интервјуи са повратницима, представницима
локалних власти, правницима-стручњацима који се баве овим питањима,
представницима међународних организација, НВО,
- билатерални односи Републике Србије и Републике Хрватске, односно Републике
Србије и Босне и Херцеговине.

II
Понуда треба да садржи:
1. предлог назива емисије;
2. предлог синопсиса за емисију у трајању од 30 минута;
3. изјаву о техничким и кадровским капацитетима за реализацију програма;
4. цена по појединачној емисији
5. укупна цена за најмање 40 емисија
6. спецификацију трошкова (снимање, плате запослених, коришћење студија, логистика и
др.)
III
Укупна понуђена цена не може бити већа од 5.500.000,00 динара (рачунајући и порез на
додату вредност).
Понуде се могу доставити до 13. априла 2016. године у 15,00 часова.

IV
Фонд задржава право да приликом избора продукцијске куће или друге организације која
достави понуду додатно затражи документацију и друге доказе који ће потврдити да
подносилац понуде располаже техничким, кадровским и другим капацитетима за
реализацију оваквог програма.
Уколико више подносилаца понуде несумњиво располаже техничким, кадровским и
другим капацитетима потребним за реализацију програма, Фонд ће прихватити понуду са
најнижом ценом.
Фонд ће уговор с изабраним понуђачем закључити после прибављања сагласности
Покрајинске владе на измене и допуне Програма рада и Финансијског плана Фонда за
2016. годину, у које су унета средства предвиђена за финансирање телевизијског
програма, те закључења уговора с ресорним покрајинским секретаријатом о додели
буџетских средстава за реализацију програма. Уколико сагласност Покрајинске владе не
буде прибављена или не буду испуњени други законски услови за исплату предвиђених
средстава, овај јавни позив ће бити поништен.
V
Додатне информације у вези са јавним позивом могу се добити сваког радног дана у
Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, Нови Сад, Булевар
Михајла Пупина број 25 или на телефон 021/475 42 95.
Понуде са траженим подацима поднети на адресу: Фонд за пружање помоћи
избеглим, прогнаним и расељеним лицима, 21000 Нови Сад Булевар Михајла
Пупина 25 са назнаком за "Јавни позив -ТВ продукција".

