
            
На основу члана 17. став 1. Закона о јавном информисању и медијима 

(„Службени гласник РС”, број 83/14), и члана 20, став 1, тачка 34. Закона о локалној 
самоуправи, („Службени гласник РС”, број 129/07),  

Скупштина Градске општине Пантелеј  доноси  
 

ПРАВИЛНИК 
о суфинансирању пројеката за остваривање 

 јавног интереса у области јавног информисања 
 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДЕБЕ 
 

Предмет 
Члан 1. 

 
Овим правилником ближе се уређује суфинансирање пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања коришћењем буџетских средстава Градске 
општине Пантелеј  (даље: општина).  

 
Основ за расподелу средстава 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. овог правилника расподељују се на основу одлуке о додели 
средстава, а након спроведеног јавног конкурса за суфинансирање пројеката који имају за 
циљ остваривање јавног интереса у сфери јавног информисања. 

 Изузетно, средстава за суфинансирање пројеката из става 1. овог члана могу се 
расподелити на основу одлуке о појединачном давању без спроведеног јавног конкурса, 
ако се начин остваривања јавног интереса у односу на конкретан догађај или случај од 
интереса за јавност није могао планирати у време кад је спроведен јавни конкурс. 

Одлуке из ставова 1. и 2. овог члана доносе се у складу са правилима о државној 
помоћи и заштити конкуренције, као и на основу начела једнаког третмана лица којима се 
средства расподељују без обзира на њихова стварна или претпостављена лична својства, 
а узимајући у обзир стратешка опредељења Републике Србије у области јавног 
информисања.  

 
Намена средстава 

Члан 3. 
Средствима из члана 1. овог правилника суфинансира се производња медијских 

садржаја. 
Средствима из става 1. овог члана могу се суфинансирати и друге активности у 

области јавног информисања, као што је организовање стручних, научних и других 
скупова, односно учешће на овим скуповима, или активности које имају за циљ 
унапређивање професионалних и етичких стандарда.  

 
Висина средстава 

Члан 4. 
 



Средства из члана 1. овог правилника опредељују се у висини до 2%  буџета 
општине.  

Средства намењена појединачном давању из члана 2, став 2. овог правилника 
опредељују се у буџету општине у висини од 5% од износа средстава из става 1. овог 
члана.  

Средства намењена за суфинансирање активности из члана 3, став 2. овог 
правилника чине 10% од укупног износа средстава која се расподељују одлуком која се 
доноси на основу спроведеног јавног конкурса  

 
Период расписивања конкурса 

Члан 5. 
 

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката који имају за циљ остваривање јавног 
интереса у сфери јавног информисања, укључујући и подизање квалитета 
информисаности особа са инвалидитетом и припадника националних мањина, расписује 
се два пута годишње, и то до 31. јануара и до 30. јуна. 

 
Трајање пројектних активности 

Члан 6. 
 

Период спровођења пројектних активности које се суфинансирају на основу 
спроведеног јавног конкурса не може бити дужи годину дана.  

 
Примена других прописа 

Члан 7. 
 

На питања која нису регулисана овим правилником примењују се правила о 
суфинансирањеу пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања која су прописана Законом о јавном информисању и медијима, као и 
правила која је прописало министарство надлежно за јавно информисање, која укључују и 
образац за пријављивање за пројектно суфинансирање и образац за подношење 
наративног и финансијског извештаја.  

Правила прописана овим правилником не могу бити у супротности са правилима из 
става 1. овог члана. 

 
II. ЈАВНИ КОНКУРС И ПОЈЕДИНАЧНА ДАВАЊА 

 
Расписивање 

Члан 8. 
 

Одлуку о расписивању јавног конкурса за суфинансирање пројеката који имају за 
циљ остваривање јавног интереса у сфери јавног информисања (даље: конкурс), доноси 
Веће Градске општине Пантелеј  (даље: Веће). 

 
Начин расписивања 

Члан 9. 
 



 Конкурс се расписује у облику јавног позива и објављује на интернет страници 
општине, као и у једним дневним, односно недељним новинама које се дистрибуирају на 
подручју општине.  

Јавни позив из става 1. овог члана чини интегрални део садржаја интернет 
странице општине све док траје период пријављивања на конкурс.  

Најкасније у року од три дана од дана објављивања конкурса, Веће организује и 
спроводи јавно представљање и разјашњавање услова конкурса. 

 
Садржина 

Члан 9. 
 

Конкурс садржи податке о:  
1) намени средстава;  
2) јавним интересима који се остварују суфинансирањем пројеката;  
3) износу опредељених средстава;  
4) лицима која имају право учешћа на конкурсу;  
5) критеријумима за оцену пројеката;  
6) документацији која се прилаже уз пријаву на конкурс.  
 

У конкурсу се наводи да се пријаве могу поднети у року од 30 дана од дана његовог 
расписивања, а да се одлука о суфинансирању пројеката доноси у року од 90 дана од 
дана његовог расписивања.  

Конкурс садржи и позив новинарским и медијским удружењима, односно медијским 
стручњацима да у року од 30 дана од дана његовог расписивања доставе Већу податке о 
лицима која су заинтересована да учествују у раду стручне конкурсне комисије.  

 
Образац пријаве 

Члан 10. 
 
Пријава на конкурс подноси се на обрасцу из члана 7, став 1. овог правилника.  
Образац из става 1. овог члана објављује се на интернет страници општине.  

 
Претходна провера пријаве 

Члан 11. 
 

Стручна служба начелника општинске управе проверава да ли је пријава на конкурс 
уредна, као и да ли је уз пријаву поднета потребна документација, у року од седам дана 
од дана истека рока за пријаву.  

Пријава на конкурс која није поднета у прописаном року не разматра се.  
Ако је пријава на конкурс неуредна, подносилац се писаним путем позива да њене 

недостатке отклони у року од седам дана од дана слања позива.  
О претходној провери сачињава се записник.  
Пријаве на конкурс, заједно са конкурсном документацијом и записником о 

претходној провери, достављају се стручној конкурсној комисији 
 

Стручна конкурсна комисија 
Члан 12. 

 



Стручна конкурсна комисија (даље: комисија), врши процену пројеката из члана 11, 
став 5, и предлаже суфинансирање оних пројеката који у највећој мери задовољавају 
критеријуме за суфинансирање.   

Чланове комисије именује председник општине из реда независних стручњака из 
области јавног информисања, a одлука о именовању се објављује на интернет страници 
општине.  

Приликом избора чланова комисије председник општине нарочито води рачуна о 
томе да ли су кандидати упознати са медијским садржајима који се објављују у локалним 
медијима, као и конкретним јавним интересима локалне заједнице које је пројектним 
суфинансирањем потребно остварити.  

Комисију чине пет чланова, који споразумно бирају председника комисије.  
Чланови комисије имају право на накнаду за свој рад у висини просечне месечне 

зараде на подручју општине.  
Предлог за суфинансирање пројеката усваја већина од укупног броја чланова. 

 
Расподела средстава 

Члан 13. 
 

Решење о расподели средстава, на основу образложеног предлога комисије, 
доноси председник општине, у року од 90 дана од дана расписивања конкурса. 

На основу решења из става 1. овог члана, општина и прималац средстава закључују 
уговор о суфинансирању којим уређују међусобна права и обавезе, у року од седам дана 
од дана доношења решења.  

 
Обавезе уговорнх страна 

Члан 14. 
 

Уговорне стране дужне су да савесно и професионално извршавају обавезе 
предвиђене уговором из члана 13, став 2.  

Прималац средстава дужан је да учини видљивим податак да се пројектне 
активности спроводе уз финансијску подршку општине.  

 
Појединачна давања 

Члан 15. 
 

Решење о појединачном давању без спроведеног јавног конкурса којим се 
суфинансира реализација пројекта који има за циљ остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања, доноси председник општине, након прибављања 
образложеног стручног мишљења комисије.  

Захтев за појединачно давање може се поднети у било које време.  
О захтеву из става 2. овог члана председник општине одлучује у року од 30 дана од 

дана његовог подношења.  
На основу решења из става 1. овог члана, општина и прималац средстава закључују 

уговор о суфинансирању којим уређују међусобна права и обавезе, у року од седам дана 
од дана доношења решења.  

 
III ПОСЕБНЕ ОБАВЕЗЕ ОПШТИНЕ  

 
Информисање јавности 



Члан 16. 
На интернет страници општине објављују се ажурне и целовите информације које 

се односе на расписане конкурсе и пројекте који се суфинансирају.  
Документи који се односе на пројекте који се суфинасирају, одлука о формирању 

стручне конкурсне комисије и документи на основу којих је ова одлука донета, одлука и 
појединачни уговори о суфинасирању пројеката, као и извештаји о спровођењу пројектних 
активности, у целини се објављују на интернет страници општине.  

На интернет страници општине обајвљују се сви прописи који уређују 
суфинансирање пројеката у области јавног информисања.  

 
Разматрање извештаја о спроведеним активностима 

Члан 17. 
 

Председник општине разматра извештаје о спроведеним пројектним активностима, 
као и о утрошку средстава, и закључком утврђује у којој мери је остварен циљ сваког 
појединачног пројекта.  

Стручно мишљење о остварењу циља суфинансираних пројеката председник 
општине прибавља од конкурсне комисије.  

Одлука из става 1. овог члана објављује се на интернет страници општине.  
 

Подаци о утрошеним средствима 
Члан 18. 

 
На интеренет страници општине објављује се ажуран и целовит документ о свим 

средствима исплаћеним на име суфинансирања пројеката у области јавног информисања. 
 Документ из става 1. овог члана обухвата податке о сваком појединачном пројекту 

и то о новчаном износу средстава који је исплаћен на име суфинансирања са датумом 
исплате средстава, временском периоду спровођења пројектних активности и утврђеној 
оправданости утрошка средстава.  

 
Годишњи извештај 

Члан 19. 
 

Председник општине подноси годишњи извештај Скупштини општине о резултатима 
суфинансирања пројеката, који укључује упућивање на јавне интересе у сфери јавног 
информисања који су остварени суфинансирањем, податке о укупном износу средстава за 
суфинасирање и укупном броју суфинансираних пројеката, као и листу суфинансираних 
пројеката са тачним износом средстава са којим је суфинасиран сваки од пројеката.  

Уз податке из става 1. овог члана, у посебан део годишњег извештаја уносе се и 
подаци о свим другим новчаним средствима која су органи општине, односно органи јавне 
власти који су основани, односно у целини или у претежном делу финансирани из буџета 
општине, на непосредан или посредан начин (преко рекламних агенција и слично), 
пренели издавачу медија, и то за сваки медиј појединачно, уз навођење основа и циља 
преноса средстава.  

Уз податке из става 1. овог члана, у посебан део годишњег извештаја уносе се и 
подаци о новчаним средствима утрошеним за потребе стварања и одржавања интернет 
странице општине, укључујући и средства утрошена за потребе прибављања, односно 
стварања информативног садржаја који се објављује на интернет страници општине.  

Извештај из става 1. овог члана објављује се на интернет страници општине.  



 
 
 

IV ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 

Ступање правилника на снагу 
Члан 20. 

 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном листу 

Града Ниша 
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