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На основу  члана 18.  и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ 
бр. 83/2014 и 58/2015), члана 21. и 65. Статута Града Ниша ("Службени лист града Ниша", број 
88/2008), Одлуке о буџету Града Ниша за 2016.годину („Службени лист Града Ниша“, број 
98/2015), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области 
јавног информисања („Сл.гласник РС“ бр. 83/14, 58/15 и 12/16-аутентичнотумачење) и Решења 
о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања на територији Града Ниша за 2016. годину, ("Службени лист града 
Ниша", број 3/2016  и 7/2016),  Начелник Управе за културу Града Ниша, расписује 

 
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УНАПРЕЂИВАЊА 

ПРОФЕСИОНАЛНИХ И ЕТИЧКИХ СТАНДАРДА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА              
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА НИША У 2016. ГОДИНИ 

 
I 

Намена средстава и износ 

Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката организовања стручних скупова, 
истраживања, мониторинга и евалуације медијских пројеката који се суфинансирају из буџета 
Града Ниша  и пројеката који доприносе унапређењу етичких стандарда и подизању нивоа 
медијске писмености учесника у медијском сектору, као и свих грађана Ниша. 

Koрисницима ће бити одобрена средства у складу са чланом 95-97. Уредбе о правилима 
за доделу државне помоћи ("Сл. гласник РС", бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 
119/2014) по правилима за Државну помоћ мале вредности (де минимис државна помоћ). 

Укупан износ средстава који се распоређује износи  1.900.000 динара   

 Највећи износ средстава који се одобрава по пројекту је 1.000.000 динара, а најмањи 
износ који се одобрава је 200.000 динара.                  

Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката чија реализација може трајати 
најдуже до 31.12.2016. године.                            

II 

         Право учешћа 

На Конкурсу може учествовати: 

- 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. 

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом. 

III   

Критеријуми за оцену пројеката 

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су: 
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1. Мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области 
јавног информисања: 
1.1.  у којој мери су предложена пројектна активност и изложени циљеви њене реализације 
релевантни за остваривање намене конкурса; 
1.2.  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); 
1.3.  у којој мери однос између предложених трошкова и очекиваних резултата указује да би 
коришћењем буџетских средстава на најрационалнији начин био остварен јавни интерес. 
2. Мера  пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским 
стандардима: 
2.1. 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. 
2.2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да 
се сличан случај неће поновити; 
Предносни критеријуми: већи број корисника, валидна аргументација пројекта, адекватна 
спецификација буџета, усклађена и образложена са становишта планираних пројектних 
активности. 

IV 

Рокови 

 
Пријаве на Конкурс подносе се у року од 10 дана од дана обjављивања у дневном листу 

„Народне новине“ и на званичној интернет презентацији Града Ниша, на адреси: www.ni.rs , 
односно  закључно са  27.05.2016. године. 

Проверу поднете документације и испуњеност услова за учешће на Конкурсу и 
поштовање рокова врши Управа за културу Града Ниша. 

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, неће се узети у  разматрање. 

Поднете пријаве по конкурсу разматра и доноси предлог конкурсна комисија коју 
решењем именује  начелник Управе за културу. 

 Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија неће узети у разматрање. 
Одлуку о расподели средстава, на основу предлога Комисије,  доноси начелник  Управе 

за културу, у форми решења, најкасније у року од 90 дана од дана закључења Конкурса. 

Решењем о додели средстава може бити одређен исти или мањи износ средстава од 
оног који је тражен у појединачној конкурсној пријави. 

Уколико је решењем о додели средстава за појединог корисника одређен мањи износ од 
оног који је тражен у конкурсној пријави, корисник средстава дужан је да пошаље: 

- Изјаву о сагласности са износом средстава који му је додељен; 
- Ревидиран буџет пројекта, којим спецификује намену средстава, а у складу са 

износом који му је решењем додељен. 

http://www.ni.rs/
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Корисник средстава може ревидираним буџетом пројекта тражити да му пројекат 
сразмерно краће траје или да умањи део програмских ставки, уважавајући природу пројекта за 
који су му одобрена средства. Корисник  средстава  је дужан да извeштај о реализацији 
утрошених  средстава достави најкасније 15  дана  након реализацијe пројекта, на прописаном 
обрасцу који се налази на сајту Града Ниша: www.ni.rs.                  

V  

 Документацијa 

Пријава се подноси путем образаца за учешће на Конкурсу, који се могу преузети са 
сајта Града Ниша (www.ni.rs):  

- Образац 1- Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања 
- Образац 1.2-Табеле за пројектно суфинансирање из области јавног информисања 

Учесник Конкурса је обавезан да приложи и копију решења о регистрациjи правног лица 
или предузетника у Агенциjи за  привредне регистре; 

Подносилац пријаве је у обавези да наведену документацију достави у штампаној форми  
и у електронској форми - на диску (CD или DVD), у затвореној  коверти или пакету.  

Пријаве слати на адресу: Управа за културу, ул Вожда Карађорђа број 16, 18000 Ниш, са 
назнаком:  за Конкурс за суфинансирање пројеката унапређивања професионалних и етичких 
стандарда у области јавног информисања  на територији  Града Ниша у 2016. години. 

 
VI   

 
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 
Управи за културу, ул. Вожда Карађорђа број 16, 18 000 Ниш.  

Уз предлог за чланове комисије потребно је доставити и кратке биографије. Предлоге 
слати до закључења Конкурса.  

VII  
 

Oпште информације 
 

Конкурс и Образац за пријаву обjављују се на веб-сајту Града Ниша, на адреси: 
www.ni.rs, где су видљиви и доступни све време трајања Конкурса.  

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу, биће обjављено на 
интернет  страници  Града Ниша, на адреси: www.ni.rs  и достављено свим учесницима 
конкурса у електронској форми. 

Конкурсни материјал се не враћа. 
Додатне информациjе се могу добити радним даном од 12 до 14 часова на телефон: 018 

505 635. 
 

Број: 1601/2016-18 
У Нишу, 16.05.2016.     

                                                                                                                                                                                             
Начелник Управе за културу 
             
 Небојша Стевановић 

http://www.ni.rs/

