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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА НОВА ВАРОШ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Брпј:65-1/2019-01 
Датум:01.04.2019. гпдине 

 

На пснпву шлана 19. Закпна п јавнпм инфпрмисаоу и медијима („Службени гласник РС“ 
брпј 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентишнп тумашеое), Рещеоа Кпмисије за кпнтрплу државне 
ппмпћи бр. 401-00-00050/2019-01 пд 28.03.2019. гпдине, шланпва 87. и 95-97. Уредбе п правилима 
за дпделу државне ппмпћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 
119/14), Правилника п суфинансираоу прпјеката за пствариваое јавнпг интереса у пбласти јавнпг 
инфпрмисаоа („Сл.гласник РС“ бр.16/16 и 8/2017), шлана 63. Статута Опщтине Нпва Варпщ („Сл. 
лист Опщтине Нпва Варпщ“ бр. 04/2019), Одлуке п бучету Опщтине Нпва Варпщ за 2019. гпдину 
(бр. 06-111/2/2018-02 пд 24.12.2018. гпдине) и Одлуке п расписиваоу Кпнкурса за  суфинансираое 
прпjеката за пствариваое јавнпг интереса у пбласти јавнпг инфпрмисаоа на теритприји ппщтине 
Нпва Варпщ за 2019. гпдину бр. 345-2/2019-01 пд 03.01.2019. гпдине,  Председник  Опщтине Нпва 
Варпщ расписује: 

 
 

Ј А В Н И   П П З И В 
за ушещће на Кпнкурсу за  суфинансираое прпjеката за пствариваое јавнпг интереса у пбласти 

јавнпг инфпрмисаоа на теритприји ппщтине Нпва Варпщ у 2019. гпдини 
 

 
I   ПРЕДМЕТ КПНКУРСА 

Предмет кпнкурса је избпр прпјеката из пбласти јавнпг инфпрмисаоа на теритприји 

ппщтине Нпва Варпщ, путем щтампаних, радип, телевизијских и електрпнских  медија, кпји ће бити 

суфинансирани средствима из бучета Опщтине Нпва Варпщ за 2019. гпдину у укупнпм изнпсу пд 

4.800.000,00 динара а  ппредељен је Одлукпм п бучету ппщтине Нпва Варпщ за 2019. гпдину (брпј 

06-111/2/2018-02 пд 24.12.2018. гпдине) на ппзицијама раздеп 5 – Опщтинска управа прпграм 

1201, прпграмска активнпст 1201-0004 – Оствариваое и унапређеое јавнпг интереса у пбласти 

јавнпг инфпрмисаоа, функцији 830 - ''Услуге емитпваоа и щтампаоа'', са ппзиције: 135, екпнпмска 

класификација 454111 – Текуће субвенције приватним предузећима. 

Најмаои изнпс средстава кпја се пдпбравају пп прпјекту је 100.000,00 динара, а највећи 

изнпс  средстава кпја се пдпбравају пп прпјекту је 2.400.000,00  динара. 

Кпнкурс за суфинансираое прпјеката ради пствариваоа јавнпг интереса у пбласти јавнпг 

инфпрмисаоа се расписује за прпјекте прпизвпдое медијских садржаја. 

Кпнкурс се расписује за спрпвпђеое прпјеката у 2019. гпдини. 

Прпјекти кпји се предлажу треба да су намеоени јавнпм инфпрмисаоу станпвника 

ппщтине Нпва Варпщ п збиваоима на лпкалнпм нивпу, пднпснп п раду пргана Опщтине Нпва 

Варпщ кап лпкалне сампуправе,  п збиваоима у пбразпваоу, п здрављу људи, култури, 



2 
 

уметнишкпм стваралащтву сппрту, туризму, ппљппривреди, привреди, предузетнищтву, п људским 

правима, защтити живптне средине, защтити деце и пмладине, физишкпј култури, п развпју 

демпкратије, унапређиваоу правне и спцијалне државе, инфпрмисаоу пспба са инвалидитетпм и 

маоинских група. 

II   ЦИЉ  КПНКУРСА 

Циљ кпнкурса је истинитп, правпвременп, непристраснп и пптпунп инфпрмисаое грађана 

на теритприји ппщтине Нпва Варпщ п свему щтп се пднпси на врщеое власти на лпкалнпм нивпу, п 

делатнпстима пд јавнпг интереса, п раду устанпва и других субјеката кпји се финансирају из бучета 

Опщтине Нпва Варпщ, п збиваоима и дпгађајима у јавнпм сектпру, затим ппдстицаое 

разнпврснпсти медијских садржаја, слпбпде изражаваоа идеја и мищљеоа, слпбпднпг развпја 

независних и прпфесипналних медија, пднпснп п свему п шему јавнпст има пправдан интерес да 

зна. 

III   ПРАВП УЧЕШЋА 

Правп ушещћа на кпнкурсу имају: 

               1) издаваш медија шији медиј је уписан у Регистар медија кпји се впди у Агенцији за 

привредне регистре; 

               2) правнп лице, пднпснп предузетник,  кпји се бави прпизвпдопм медијских садржаја и 

кпји прилпжи дпказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализпван путем медија. 

На кпнкурсу се мпже ушествпвати самп једним прпјектпм. 

Издаваш вище медија мпже кпнкурисати једним прпјектпм за сваки медиј. 

Правп ушещћа на кпнкурсу немају издаваши медија кпји се финансирају из јавних прихпда. 

Правнп лице или предузетник кпји је 2018. гпдине бип кприсник бучетских средстава за 

инфпрмисаое мпже бити ушесник пвпг кпнкурса самп ппд услпвпм да је дпставип пдгпварајући 

извещтај п пствареним месешним пбавезама из 2018. гпдине, пдређен угпвпрпм закљушеним са 

Опщтинпм Нпва Варпщ пп тпм пснпву.  Правп ушещћа немају издаваш медија, пднпснп правнп 

лице, пднпснп предузетник кпји има дугпваоа према Опщтини Нпва Варпщ и налазе се у систему 

принудне наплате. 

Ушесник кпнкурса кпји је у текућпј календарскпј гпдини већ кпристип средства намеоена 

прпјектнпм суфинансираоу у пбласти јавнпг инфпрмисаоа на републишкпм, ппкрајинскпм или 

лпкалнпм нивпу, мпже ушествпвати на кпнкурсу за суфинансираое истпг прпјекта самп јпщ једнпм 

у тпј гпдини, и тп у изнпсу кпји, уз средства кпја је већ дпбип, не прелази 80% вреднпсти прпјекта 

за суфинансираое прпјеката прпизвпдое медијских садржаја за щтампане медије, радип, 

интернет медије и нпвинске агенције, пднпснп 50% вреднпсти прпјекта за суфинансираое 

прпјеката прпизвпдое медијских садржаја за телевизију.  
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                                                                   IV   КРИТЕРИЈУМИ ЗА УЧЕШЋЕ 

Критеријуми за ушещће на кпнкурсу су: 

               1) прпјекат у смислу пвпг кпнкурса ппдразумева запкружену прпграмску целину или деп 

целине (жанрпвска или временска) кпјпм се дппринпси пствариваоу јавнпг интереса, пднпснп: 

              - истинитпм, непристраснпм, правпвременпм и пптпунпм инфпрмисаоу грађана у ппщтини 

Нпва Варпщ, 

              - пствариваоу јавнпг интереса ппдстишући равнпправнпст медијских садржаја, слпбпду 

изражаваоа идеја и мищљеоа, слпбпдан развпј независних и прпфесипналних медија, 

задпвпљаваоу пптреба грађана за инфпрмацијама и садржајима из свих пбласти живпта, без 

дискриминације, 

              - инфпрмисаоу свих грађана без пбзира на старпсну дпб, верску и пплитишку 

ппредељенпст, наципналну и расну припаднпст, 

             - инфпрмисаоу и ппдрщци у прпизвпдои медијских садржаја п пбразпваоу укљушујући и 

медијску писменпст кап деп пбразпвнпг система, здрављу људи, защтити живптне средине, 

развпју људских права и демпкратије, унапређиваоу правне и спцијалне државе, слпбпднпм 

развпју лишнпсти, развпју науке, сппрта и физишке културе, верским правима, защтити деце и 

пмладине, култури, уметнишкпм стваралащтву, привреди, предузетнищтву, унапређиваоу 

медијскпг и нпвинарскпг прпфесипнализма, 

              - инфпрмисаоу п питаоима пд интереса за јавнпст (пбјављиваое инфпрмација, п 

дпгађајима и лишнпстима п кпјима  јавнпст има пправдан интерес  да зна), 

2) ушесник кпнкурса мпже предлпжити суфинансираое прпјекта у изнпсу кпји не прелази 

80% вреднпсти прпјекта а највище дп изнпса кпји је утврђен кпнкурспм, 

              3) да ушеснику кпнкурса нису изрешене мере пд стране државних пргана,  регулатпрних тела 

или тела сампрегулације у ппследоих гпдину дана, збпг крщеоа прпфесипналних и етишких 

стандарда, пднпснп да дпкажу п тпме да су накпн изрицаоа казни или мера предузете активнпсти 

кпје гарантују да се слишан слушај неће ппнпвити. 

 

            V   ТРАЈАОЕ ЈАВНПГ ППЗИВА 

Пријаве на кпнкурс се ппднпсе у рпку пд 20 дана пд дана пбјављиваоа Кпнкурса на званишнпј 

страници Опщтине Нпва Варпщ  www.novavaros.rs  и  у  нпвинама “Варпщке нпвине” кпје се 

дистрибуирају на ппдрушју ппщтине Нпва Варпщ:  пд  05. априла дп 24. априла 2019. гпдине. 
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VI   ППДНПШЕОЕ ПРИЈАВА 

Пријава се ппднпси на пбрасцу, кпји је прпписалп Министарствп културе и инфпрмисаоа 

Републике Србије.  

Ппднпсилац прпјекта дужан је да ппднесе следећу дпкументацију: 

1. Пппуоен и пверен пријавни Образац 1 за ушещће на кпнкурсу, у једнпм примерку. 

Пријавни пбрасци су дпступни на интернет страници Опщтине Нпва Варпщ 

www.novavaros.rs. 

o Образац 1 – пријава: пппуоен предлпг прпјекта и 

o Образац 1 – табела: пппуоен бучет прпјекта. 

2. Кппије следећих дпкумената у једнпм примерку: 

o Пптврда Нарпдне банке Републике Србије да нема евидентиране пснпве и налпге у 

принуднпј наплати (да нема блпкиран рашун); 

o Рещеое п регистрацији из Регистра медија кпји се впди у Агенцији за привредне регистре, 

са ппдацима уписаним у складу са Закпнпм п јавнпм инфпрмисаоу и медијима (у пбзир се 

неће узимати рещеое п регистрацији из Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне 

регистре); 

o Дпзвпла за емитпваое радип и/или ТВ прпграма издата пд Регулатпрнпг тела за 

електрпнске медије;  

o Оверена изjава/сагласнпст медија (или вище оих) да ће прпграмски садржаj бити 

емитпван/пбјављен у тпм медију (пбавезнп самп за правна лица и предузетнике кпји се 

баве прпизвпдопм медијских садржаја и кпји су регистрпвани за прпдукциjу телевизиjскпг 

и радиjскпг прпграма); 

o Пптписана изјава ушесника на кпнкурсу п тпме да ли је ушеснику за исти прпјекат већ 

дпдељена државна ппмпћ мале вреднпсти (de minimis државна ппмпћ) у текућпј фискалнпј 

гпдини и у претхпдне две фискалне гпдине, пднпснп државна ппмпћ у текућпј фискалнпј 

гпдини и пп кпм пснпву, за щтампане медије, радип, интернет медије и нпвинске агенције; 

o Пптписана изјава ушесника на кпнкурсу п тпме да ли је ушеснику за исти прпјекат већ 

дпдељена државна ппмпћ у текућпј фискалнпј гпдини и пп кпм пснпву, за прпизвпдоу 

медијских садржаја за телевизију; 

o Визуелни приказ предлпженпг медијскпг садржаја (трејлер, примерак нпвина, чингл и сл). 
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o  Дпказ да је издаваш медија, пднпснп правнп лице, пднпснп предузетник кпји је ушесник на 

кпнкурсу, измирип ппреска дугпваоа пп пснпву плата и дппринпса у 2018. гпдини; 

Пријава са дпкументацијпм се ппднпси у једнпм примерку путем писарнице Опщтинске 

управе Опщтине Нпва Варпщ, Карађпрђева 32, 31320 Нпва Варпщ, са назнакпм: “За кпнкурс за 

јавнп инфпрмисаое”, или путем ппщте, преппрушенпм ппщиљкпм са свпм пптребнпм 

дпкументацијпм на исту адресу.  

Непптпуне и неблагпвремене пријаве неће бити разматране. 

VII  ППЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КПМИСИЈЕ 
 

Ппзивају се нпвинарска и медијска удружеоа, регистрпвана најмаое три гпдине пре датума 
расписиваоа кпнкурса да предлпже шланпве кпнкурсне кпмисије.  
 
Уз предлпг за шлана кпмисије, прилаже се и дпказ п регистрацији удружеоа у Регистру удружеоа.  
 
Ппзивају се и медијски струшоаци заинтереспвани за ушещће у раду кпмисије, да писаним путем 
предлпже шланпве кпмисије, Опщтини Нпва Варпщ. Уз предлпг за шлана кпмисије пптребнп је 
дпставити и кратке бипграфије.  
 

Рпк за дпстављаое предлпга за шланпве кпмисије је 24. април 2019. гпдине. 

 
Предлпжена лица не смеју бити у сукпбу интереса нити пбављати јавну функцију, у складу са 
правилима п бпрби прптив кпрупције. 

 

    VIII  ПЦЕНА ПРПЈЕКАТА 

Пријаве на кпнкурс биће пцеоене према мери у кпјпј су предлпжене прпјектне активнпсти 

ппдесне да пстваре ппщти интерес у пбласти јавнпг инфпрмисаоа и према мери у кпјпј, на пснпву 

ппднете дпкументације, ушесник на кпнкурсу пружа већу гаранцију приврженпсти 

прпфесипналним и етишким медијским стандардима,  пднпснп пбавещтенпсти и инфпрмисанпсти 

грађана ппщтине Нпва Варпщ и јавнпсти. 

Критеријуми за пцеоиваое прпјекта су: 

1. мера у кпјпј је предлпжена прпјектна активнпст ппдпбна да пствари јавни интерес у пбласти 

јавнпг инфпрмисаоа; 

2. мера пружаоа веће гаранције приврженпсти прпфесипналним и етишким медијским 

стандардимa. 

             На пснпву критеријума из става 1. ташка 1) пвпг шлана, ппсебнп се пцеоује: 

          1.  Знашај прпјекта са станпвищта: 
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•    пствариваоа јавнпг интереса у пбласти јавнпг инфпрмисаоа; 
•    пствариваое намене кпнкурса; 
•    усклађенпсти прпјекта са реалним прпблемима, пптребама и припритетима циљних група;   
•    идентификпваних и јаснп дефинисаних пптреба циљних група; 
•    заступљенпсти инпвативнпг елемента у прпјекту и нпвинарскп истраживашкпг приступа. 

          2.  Утицај и извпдљивпст са станпвищта: 

•    усклађенпсти планираних активнпсти са циљевима, пшекиваним резултатима и пптребама 
циљних група; 
•    степена утицаја прпјекта на квалитет инфпрмисаоа циљне групе; 
•    мерљивпсти индикатпра кпји пмпгућавају праћеое реализације прпјекта; 
•    разрађенпсти и извпдљивпсти плана реализације прпјекта;  
•    степена развпјне и финансијске пдрживпсти прпјекта (ппзитивни ефекти прпјекта настављају се 
накпн щтп се пкпнша ппдрщка). 

           3.  Капацитети са станпвищта: 

•    степена прганизаципних и управљашких сппспбнпсти предлагаша прпјекта; 
•    неппхпдних ресурса за реализацију прпјекта; 
•    струшних и прпфесипналних референци предлагаша прпјекта, кпје пдгпварају предлпженим 
циљевима и активнпстима прпјекта. 

    4. Бучет и пправданпст трпщкпва са станпвищта: 

•    прецизнпст и разрађенпсти бучета прпјекта, кпји ппказује усклађенпст предвиђенпг трпщка са 
прпјектним активнпстима; 
•    екпнпмске пправданпсти предлпга бучета у пднпсу на циљ и прпјектне активнпсти. 

      На пснпву критеријума из става 1. ташка 2) пвпг шлана ппсебнп се пцеоује: 

1. да ли су ушеснику кпнкурса изрешене мере пд стране држаних пргана, регулатпрних 

тела или тела сампрегулације у ппследоих гпдину дана, збпг крщеоа прпфесипналних 

и етишких стандарда; 

2. дпказ п тпме да су накпн изрицаоа казни или мера предузете активнпсти кпје гарантују 

да се слишан слушај неће ппнпвити. 

Оцену прпјеката ппднетих на кпнкурс врщи струшна кпмисија пд три или пет шланпва, у 

зависнпсти пд брпја приспелих пријава (у даљем тексту: кпмисија). 

Чланпве струшне кпмисије именује Председник Опщтине  Нпва Варпщ и тп из реда 

независних струшоака за медије и медијских радника кпји нису у сукпбу интереса и не пбављају 

јавну функцију. 

Већина шланпва кпмисије именује се на предлпг нпвинарских и медијских удружеоа 

укпликп такав предлпг ппстпји и укпликп предлпжена лица испуоавају закпнпм предвиђене 

услпве. 
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IX  НАППМЕНЕ 

Одлука п дпдели средстава дпнпси се у фпрми рещеоа, најкасније у рпку пд 90 дана пд 

дана заврщетка кпнкурса. Образлпженп рещеое п расппдели средстава дпнеће Председник 

Опщтине Нпва Варпщ, а на пснпву пбразлпженпг предлпга кпмисије и биће пбјављенп на 

званишнпј интернет страници ппщтине Нпва Варпщ. 

Рещеое ће бити дпстављенп свакпм ушеснику кпнкурса у електрпнскпј фпрми. 

Рещеое је кпнашнп и прптив оега се мпже ппкренути  управни  сппр. 

На пснпву рещеоа биће закљушени угпвпри са ушесницима кпји су дпбили средства за 

суфинансираое прпјектних активнпсти. Угпвпр је пснпв за праћеое реализације суфинансиранпг 

прпјекта. 

X  ПБЈАВЉИВАОЕ ЈАВНПГ ППЗИВА 

               Јавни ппзив je пбјављен на званишнпј страници Опщтине Нпва Варпщ  www.novavaros.rs  и  

у  нпвинама “Варпщке нпвине” кпје се дистрибуирају на ппдрушју ппщтине Нпва Варпщ. 

 

 

 

 

                                                                                     

                                                                                                                                         

 


