
 
Република Србија 

ГРАД НИШ 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 
Број: 2674/2021-01 
Датум:  19.8.2021. године 
 

На основу члана 54. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша", број 
88/2008, 143/2016 и 18/2019) и члана 9. став 1. Одлуке о младима („Службени лист 
Града Ниша“, број:15/2013),  

Градоначелница Града Ниша расписује 
 
 

Ј А В Н И К О Н К У Р С 
ЗА ИЗБОР НАЈБОЉИХ ВИДЕО СНИМАКА НА КОНКУРСУ 

„ГРАД НИШ ОБЈЕКТИВОМ МЛАДИХ“ 
 
 

I  ТЕМА И ЦИЉ КОНКУРСА 
 

На Конкурсу могу да учествују млади узраста од 15 до 30 година старости са 
пребивалиштем или боравиштем на територији града Ниша. 

 
Циљ Конкурса је да се презентацијом видео радова промовишу све културне и 

естетске вредности Града Ниша. Потребно је потенцирати лепоте и делове града и околине, 
архитектуру, споменике, значајне објекте, саобраћај, људе, живот у граду итд. 

 
Тема конкурса је: „Град Ниш објективом младих“. 
 
Комисија ће посебну пажњу обратити на радове који поседују креативност, 

маштовитост, оригиналност, идеју и иновативни, експериментални, младалачки и 
истраживачки приступ видео рада, примену технолошких могућности видео уређаја за 
презентовање снимака Града. 
 

II ПРАВИЛНИК УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ И НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА 
КОНКУРС 

 
Потребно је да радови испуњавају следеће услове: 
• Видео снимак не би требало да траје дуже од 10 минута, 
• Снимање се може обавити фото – апаратом, камером, мобилним телефоном, 

дроном, 
• Видео рад може бити пропраћен музичком подлогом, као и нараторским текстом, 
• Могућа је сва врста постпродукције због побољшања квалитета слике, тона, 

односно општег квалитета видео рада, 
• Формат презентације видео рада је MP4/H.264. 
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Пријаве на Јавни конкурс за избор најбољих видео радова доставити искључиво 

електронским путем на: kzm.nis@gmail.com, искључиво на обрасцу пријаве, који је 
саставни део документације.  

 
Видео радови се достављају уз образац (или линк ка видео раду). 

 
III РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС 

Крајњи рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 20.09.2021. године до 15 
часова.  

 
IV ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ УЗ ПРИЈАВУ 

 
  Аутор пријаве на Јавни конкурс је у обавези да достави:  
 
1) попуњен Образац за пријаву на конкурс -  (Прилог 1), који се може преузети са званичног 
сајта Града Ниша www.ni.rs у делу Јавна обавештења, или у службеним просторијама 
Градске управе за друштвене делатности Града Ниша – Сектор за омладину и спорт – 
Канцеларија за младе Града Ниша, у ул. Орловића Павла бр. 28 а (Официрски дом),  и 
 
2)  Видео рад не дужи од 15 минута, који се линкује и линк се доставља уз пријаву. 
 

Напомена: Предлози пројеката достављени на Јавни конкурс се не враћају. 
 

V ОЦЕЊИВАЊЕ И НАГРАДЕ 
 

            Градоначелница Града Ниша је образовала  Комисију за избор најбољих видео 
радова по Јавном конкурсу, која ће сачинити ранг листу аутора на основу оригиналности, 
инспиративности, креативности и садржајности приспелих радова и на основу исте 
предложити Градоначелници Града Ниша доношење решења о избору радова. 

 
Три првопласирана аутора добијају симболичне награде и прилику да представе 

своје видео снимке на Сајму туризма у Нишу. 
 
 

VI НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА РЕЗУЛТАТА КОНКУРСА 

Резултати Конкурса биће објављен на званичном сајту Града Ниша: www.ni.rs 
 

 
 

                                                                                                   Градоначелница 

                                                                                                 Драгана Сотировски 

http://www.ni.rs/
http://www.ni.rs/
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