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ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ –

ПРЕГЛЕД ПРОЦЕСА ПО ФАЗАМА

- Примена Закона о јавном информисању и медијима,

- Примена Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања



Планирање буџета
Дефинисање програмског буџета тако да се види јасна веза између 

програмских приоритета са једне стране и планираних циљева и 

очекиваних резултата са друге стране

• Економска класификација 424 – специјализоване услуге (привредна 

друштва и предузетници);

• Економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама; 

(медији организација цивилног друштва – удружења грађана, 

фондације, медији верских организација);

• Економска класификација 423 - услуге по уговору (хонорари чланова 

комисије).



Члан 15. 

Јавни интерес у области јавног информисања је: 1) истинито, непристрасно, правовремено и потпуно
информисање свих грађана Републике Србије; 2) истинито, непристрасно, правовремено и потпуно
информисање на матерњем језику грађана Републике Србије припадника националних мањина; 3)
информисање на српском језику припадника српског народа који живе ван територије Републике Србије; 4)
очување културног идентитета српског народа и националних мањина које живе на територији Републике
Србије; 5) информисање иностране јавности на страним језицима када је то од интереса за Републику
Србију; 6) информисање особа са инвалидитетом и других мањинских група; 7) подршка производњи
медијских садржаја у циљу заштите и развоја људских права и демократије, унапређивања правне и
социјалне државе, слободног развоја личности и заштите деце и младих, развоја културног и уметничког
стваралаштва, развоја образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система, развоја
науке, развоја спорта и физичке културе и заштите животне средине и здравља људи; 8) унапређивање
медијског и новинарског професионализма. Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица
локалне самоуправе стара се о остваривању јавног интереса подстичући разноврсност медијских
садржаја, слободу изражавања идеја и мишљења, слободан развој независних и професионалних
медија, што доприноси задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области
живота, без дискриминације.

Дефинисање јавног интереса
члан 15. Закона

Zakon o javnom informisanju i medijima.pdf


АЛИ!!!!



Шта је важно 

грађанима?

Да буду 

информисани о 

оним питањима 

која су за њих 

важна





Јавни позив за учешће на конкурсу

• У складу са Законом и Правилником

• Јасно дефинисан

• Прецизирана намена средстава, износи, право учешћа, 

рокови

• Позив новинарским и медијским удружењима и медијским 

стручњацима за рад у комисији



Правила о додели државне помоћи

• Сагласност Комисије за контролу државне помоћи



Провера документације

• Комплетност документације

• Поштовање рокова

• Испуњеност услова за учешће на конкурсу датих у јавном 

позиву



Поступање у управним стварима –

примена ЗУП-а

• Позив за исправку поднеска (у року од 8 дана од пријема захтева)

• Решење о одбацивању пријаве због неиспуњавања услова конкурса 

датих у јавном позиву



Именовање стручне комисије

• Провера испуњености услова за учешће у раду комисије датих у јавном позиву

• 3 или 5 чланова

• Уговор о делу (прецизирање обавеза и права)

• Изјава о сукобу интереса и поверљивости података

• Пословник о раду комисије (прецизирање начина рада, већања и одлучивања)



И З Ј А В У

1. Да нисам у сукобу интереса односно да немам

приватни интерес који утиче, може да утиче или изгледа као да

утиче на моје поступање у обављању послова члана конкурсне

Kомисије за суфинансирање пројеката у области јавног

информисања, на начин који угрожава јавни интерес дефинисан

Законом о јавном информисању и медијима, односно да нисам ни

по једној линији повезан/a са правним и физичким лицима који

учествују на јавном конкурсу.

2. Да ни једно са мном повезано лице нема интерес

везан за спровођење конкурса.

потпис члана комисије



Одлука о расподели средстава

• Комисија даје предлог, а руководилац органа који је расписао 

конкурс доноси решење

• Записник о раду комисије (јавности није доступан део о 

већању и гласању)



Изглед решења

• Увод  

• Диспозитив

• Образложење (констатација стања, тема, образложење на 

основу критеријума датим у јавном позиву)

• Упутство о правном средству

• Печат и потпис овлашћеног лица



Уговор о суфинансирању пројеката

• Решење је основ за закључење уговора о суфинансирању

пројекта

✓Јасно дефинисан

✓Прецизирана права и обавезе

✓Прецизирани рокови

• Подносиоци који су добили мањи износ средстава од 

траженог у обавези су да доставе ревидирани буџет



Хвала на пажњи!

Министарство културе и информисања

Борка Рајшић, руководилац Групе за 

пројектно суфинансирање и развој

медијског плурализма

borka.rajsic@kultura.gov.rs

064 670 5332

mailto:borka.rajsic@kultura.gov.rs

