
 
 
 На основу члана 18. и члана 19. Закона о јавном информисању и медијима 
(„Сл.гласник РС“ бр. 83/14,58/2015 и 12/2016), Правилника о суфинансирању пројеката за 
оствривање јавног интереса у области јвног информисања („Сл.гласник РС“, број 126/14) и 
Одлуке о буџету општине Нови Кнежевац за 2017. годину („Сл.лист општине Нови 
Кнежевац“, број 37/2016), председник општине Нови Кнежевац (у даљем тексту: 
председник) расписује јавни 
 
 

К О Н К У Р С 
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ 

ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2017. ГОДИНИ 
 
 
 

 
 Одлуком о буџету општине Нови Кнежевац за 2017. годину („Сл.лист општине Нови 
Кнежевац“, број 37/2016) средства намењена суфинансирању пројеката производње 
медијских садржаја из области јавног информисања у 2017. години су  у износу од 
1.000.000,00 динара. 
 
 Средства из пртходног става додељују се за суфинансирање пројеката производње 
медијских садржаја који доприносе: 
 
 - остваривању и унапређењу јавног интереса у области јавног информисања са 
приоритетом истинитог, непристрасног, правовременог и потпуног информисања грађана 
општине Нови Кнежевац, очувања културног идентитета на територији општине, заштити и 
развоју људских права и демократије, унапређивању правне и социјалне државе, 
слободном развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног 
система, развоју науке, спорта и физичке културе, заштиту животне средине и здравља 
људи, унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских 
садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима 
из свих области живота, без дискриминације; 
 
 - остваривању, унапређивању и подизању квалитета информисања припадника 
националних мањина, и то истинитог, непристрасног, правовременог и потпуног 
информисања на матерњем језику, очувања културног и језичког идентитета и 
подстицања стваралаштва у свим областима јавног живота припадника националних 
мањина које живе на територији оптшине Нови Кнежевац. 
 
 Право учешћа на Конкурсу има: 
 
 1. Издавач медија који је уписан у Регистар медија односно Регистар јавних 
гласила код Агенције за привредне регистре, а има седиште и производи програмски 
садржај који је доступан на територији општине Нови Кнежевац у трајању од најмање 
годину дана. 
 
 2. Право лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја 
и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија 
који је уписан у регистар медија, има седиште и производи програмски садржај који је 
доступан на територији општине Нови Кнежевац у трајању од најмање годину дана. 
 
 Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода. 
Учесник Конкурса може конкурисати само са једним пројектом. 
 



 Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки 
медиј. 
 
 Учесник Конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% 
вредности пројекта. 
 
 Учесник Конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства 
намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, 
покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог 
пројекта само још једном у тој години, и то у износу који уз средства која је већ добио, не 
прелази 80% вредности пројекта. 
 
 Пријаве на Конкурс подносе се најкасније до 23.01.2017. године. 
 
 Корисник средстава је дужан да извшетај о реализацији утрошених средстава 
достави по окончању пројекта, а најкасније до 31.01.2018. године. 
 
 Позив за учешће у раду Комисије. 
 
 Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године 
пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове Конкурсне комисије. 
 
 Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду Комисије да се 
писаним путем обрате општини Нови Кнежевац. Уз предлог за чланове Комисије 
достаавити и кратке биографије. Предлоге слати до закључења Конкурса. 
 
 Пријаве на Конкурс подносе се на конкурсним обрасцима (образац бр.1.) који се 
могу преузети са веб сајта општине Нови Кнежевац http://www.noviknezevac.rs/  а 
испуњавају се искључиво на рачунару. 
 
 Конкурсна документација се доставља поштом или лично у писарници Општине 
Нови Кнежевац на адресу 23330 Нови Кнежевац Краља Петра I Карађорђевића број 1. у 
затвореној коверти, са назнаком НЕ ОТВАРАТИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ МЕДИЈА. 
 
 Додатне информације се могу добити радним даном од 08,00 до 14,00 часова на 
телефон: 062-792-433 Александра Ранковић. 
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