
ИЗВЕШТАЈ О 

СПРОВЕДЕНОМ 

КОНКУРСУ  И АНАЛИЗА 

КВАЛИТЕТА ПОДРЖАНИХ 

ПРОЈЕКАТА



Овај део регулисан је Правилником о суфинансирању 

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања

Član 41

• Učesnici konkursa koji su dobili
sredstva, kao i lica kojima su odobrena
sredstva na osnovu pojedinačnog
davanja, izveštaj o realizaciji projekta
dostavljaju organu koji je dodelio
sredstva, u formi narativnog i
finansijskog izveštaja, a u skladu sa
zakonom i zaključenim ugovorom.

• Izveštaj mora biti potpisan od strane
ovlašćenog lica i overen pečatom.

Član 41a

• Organ koji raspisuje konkurs, po
završetku projektnog sufinansiranja u
tekućoj godini, može da izradi izveštaj o
sprovedenom konkursu i analizu
kvaliteta podržanih projekata na osnovu
izveštaja korisnika i da ih objavi na svom
veb-sajtu.

• Organ koji raspisuje konkurs prilikom
izrade analize kvaliteta podržanih
projekata može da angažuje nezavisne
stručnjake za medije ili medijske radnike.



• расписивање конкурса

• формирање и рад стручне комисије

• решење о додели средстава

• евалуација конкурса (извештај о спроведеном конкурсу и резултатима)

ТРАНСПАРЕНТНОС ПРОЦЕДУРЕ 

ПРОЈЕКТНОГ СУФИНАНСИРАЊА

Ми смо 

овде!!!



АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА ПОДРЖАНИХ 

ПРОЈЕКАТА

Евалуација подржаних 

пројеката



ЧЕК ЛИСТА √ √ √

Да ли је корисник доставио наративни извештај

Да ли је усклађен са предлогом пројекта: 

тема

медиј преко којег је реализован пројека

број/ревидирани број и врста реализованих садржаја

циљна група

област

√

√

√

√



ЧЕК ЛИСТА √ √ √

Да ли је корисник доставио финансијски извештај 

и пратећу документацију 

Да ли је усклађен са буџетом/ревидираним буџетом: 

укупна вредност пројекта

одобрени износ

√



ЧЕК ЛИСТА √ √ √

Да ли је корисник доставио изјаву где (у ком 

медију) и када ( датум) је објављен/емитован 

произведени медијски садржај 

√



ЧЕК ЛИСТА √ √ √
Да ли је корисник доставио произведени медијски садржај

Анализа садржаја: 

технички квалитет (квалитет звука        слике       прелом     изглед сајта      )

формат ( тв/радио прилог, емисија, дијалошка емисија; посебна страница у штампаним 
медијима, мултимедијални садржај)

да ли је пројекат програмска целина/део целине или је редовни програм/садржај медија 
(вести, дневник, хроника, сталне рубрике)

да ли су релевантни извори који говоре о теми

да ли је корисник обавестио јавност да је пројекат суфинансиран из буџета локалне 
самоуправе уз обавезну напомену ,,Ставови изнети у подржаном медијском пројекту 
нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства“

√



ПРИМЕР МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА
Корисник

Вредност пројекта

Одобрени износ од МКИ

Област

Циљна група

Опис пројекта

Где и када је објављен 

медијски садржај

Назнака да је МКИ 

суфинансијер

Да/Не

Достављен финансијски 

извештај

Да/Не



ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ 

КОНКУРСУ

Конкурс за 

суфинансирање 

пројеката у области 

јавног 

информисања

Решење о 

додели 

средстава



ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ КОНКУРСУ

I Основни подаци о Конкурсу

1. Намена Конкурса

2. Критеријуми Конкурса (приоритетне теме)

3. Финансијски аспекти конкурса (колико је средстава опредељено)

4. Пријављени пројекти (пријављени, одбачени, одбијени)

5. Одлучивање о пристиглим пројектима (стручна комисија)

6. Подржани пројекти ( према врсти медија или циљној групи)



ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ КОНКУРСУ

II Извештаји корисника

1. Испуњеност рокова за достављање извештаја  (уговорна обавеза)

2. Реализација пројеката (заступљене/изостале теме, врста медија, 

локални/регионални/национални медији, циљна група)



ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ КОНКУРСУ

III Закључна разматрања

Сугестије и препоруке



ХВАЛА НА ПАЖЊИ
Драгица Благојевић

Министарство културе и 

информисања

телефон: 064/670-53-66

mail: dragica.blagojevic@kultura.gov.rs


