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На основу чл. 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник
РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 8. став 1. и 2. Закона о
контроли државне помоћи (''Сл. гласник РС'', бр. 73/19), Уредбе о правилима и условима
за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи) (''Службени гласник РС'' бр.
23/21), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у
области јавног информисања (“Службени гласник РС”, број: 16/16, 8/17 и 6/2023), члана
63. Статута Општине Нова Варош („Сл. лист Општине Нова Варош“ бр. 04/2019), Одлуке о
буџету Општине Нова Варош за 2023. годину број 06-129/10/2022-02 од 22.12.2022.
године („Сл. лист Општине Нова Варош“ бр. 24/2022) и Одлуке о расписивању Конкурса
за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања на територији општине Нова Варош  у 2023. години („Сл. лист Општине
Нова Варош“ бр. 2/2023), председник Oпштине Нова Варош расписује

  

К О Н К У Р С

  

за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног
информисања на територији Општине Нова Варош у 2023. години

  

I  

  

НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

  

Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области
јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и
потпуном информисању свих грађана Нове Вароши; подизању квалитета информисања
особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју
људских права и демократије;  унапређивању правне и социјалне државе; слободном
развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју
образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју
науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи;
унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја
који доприносе задовољавању потреба грађана Нове Вароши за информацијама и
садржајима из свих области живота, без дискриминације.
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 Цео текст јавног конкурса можете погледати овде .

  

Пријавне образце можете преузети овде .

  

Решење о именовању комисије за оцену пројекта можете погледати овде .

  

Записник о раду стручне комисије за оцену пројеката можете погледати овде .

  

Предлог о расподели средстава можете погледати овде .

  

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката можете погледати овде .
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