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ПРЕДМЕТ: ДППИС АНЕМ-а ППВПДПМ ВАШЕГ КПНКУРСА ЗА СУФИНAНСИРAОE ПРOJEКAТA 

РAДИ OСТВAРИВAОA JAВНOГ ИНТEРEСA У OБЛAСТИ JAВНOГ ИНФOРМИСAОA ДП 

30.6.2015. 

 

Пoщтoвaни, 

 

Aсoциjaциja нeзaвисних eлeктрoнских мeдиja (AНEM) aктивнa je у ппдстицаоу щтo пптпуније 

и квалитетније имплeмeнтaциje Зaкoнa o jaвнoм инфoрмисaоу и мeдиjимa, измeђу oстaлoг и 

у дeлу кojи сe oднoси нa прojeктнo суфинaнсирaоe jaвнoг интeрeсa у oблaсти jaвнoг 

инфoрмисaоa.  

 

У наведенпм смислу Вaм сe и пбрaћaмo пoвoдoм Jaвнoг кoнкурсa зa суфинaнсирaоe 

прojeкaтa рaди oствaривaоa jaвнoг интeрeсa у oблaсти jaвнoг инфoрмисaоa дo 30. jунa 2015. 

гoдинe кojи стe oбjaвили у лoкaлним днeвним нoвинaмa “Слoбoдa“ и нa интeрнeт 

прeзeнтaциjи Oпщтинe Пирoт дана 10. jaнуaрa 2015. гoдинe.  

 

Oвим путeм, а накпн щтп је и наща правна служба анализирала Ващ  Jaвни кoнкурс, жeлимo 

дa Вaм укaжeмo нa oдрeђeнe нeусaглaщeнoсти истпг сa oдрeдбaмa Зaкoнa o jaвнoм 

инфoрмисaоa и мeдиjимa („Службeни глaсник РС“, брoj 83/2014) и Прaвилникa o 

суфинaнсирaоу прojeкaтa зa oствaривaоe jaвнoг интeрeсa у oблaсти jaвнoг инфoрмисaоa 

(„Службeни глaсник РС“, брoj 126/2014).  



Прe свeгa, указујемп да се у складу са пдредбпм шлана 20. став 1. ташка 34. Закпна п лпкалнпј 

сампуправи („Службeни глaсник РС“, 129/2007 и 83/2014 - др. зaкoн), ппщтина стaрa o jaвнoм 

инфoрмисaоу oд лoкaлнoг знaшaja и oбeзбeђуje услoвe зa jaвнo инфoрмисaоe нa српскoм 

jeзику и jeзику нaциoнaлних мaоинa кojи сe кoристe нa тeритoриjи oпщтинe. Пдредбе 

Зaкoнa o jaвнoм инфoрмисaоу и мeдиjимa кпјима се уређује прojeктнo суфинaнсирaоe 

jaвнoг интeрeсa у oблaсти jaвнoг инфoрмисaоa, пп нащем схватаоу, представљају 

механизам на кпји, у пвпм слушају лпкална сампуправа,  врщи свпју надлежнпст и пстварује 

свпју пбавезу из шлана 20. став 1. ташка 34. Закпна п лпкалнпј сампуправи. 

 

У кпнкретнпм слушају Ваще ппщтине, желимп да верујемп да је изнпс издвпјених средстава 

ппредељен такп да заиста и буде дпвпљан за врщеое Ваще надлежнпсти и пствариваое 

Ваще пбавезе из шлана 20. став 1. ташка 34. Закпна п лпкалнпј сампуправи. 

 

У наставку желимп да Вам укажемп на кпнкретне захтеве, пднпснп услпве Јавнпг кпнкурса 

кпји нису ваљанп услађени са oдрeдбaмa Зaкoнa o jaвнoм инфoрмисaоa и мeдиjимa и 

Прaвилникa o суфинaнсирaоу прojeкaтa зa oствaривaоe jaвнoг интeрeсa у oблaсти jaвнoг 

инфoрмисaоa. 

 

Прво, тeкст кoнкурсa зaнeмaруje oдрeдбe шлaнa 22. стaв 3. Зaкoнa o jaвнoм инфoрмисaоa и 

мeдиjимa и шлaнa 14. стaв 3. Прaвилникa o суфинaнсирaоу прojeкaтa зa oствaривaоe jaвнoг 

интeрeсa у oблaсти jaвнoг инфoрмисaоa, кпјима je изришитo прoписaнo дa  издaвaш вищe мeдиja 

мoжe кoнкурисaти с jeдним прojeктoм зa свaки свпј мeдиj. Taкo, aкo jeдaн издaвaш у свoм сaстaву 

имa, на пример, телевизију, рaдиo и интeрнeт пoртaл, пн би пп Закпну и Правилнику мпрап да мoжe 

дa кoнкурищe на Јавнпм кпнкурсу сa укупнo три прojeктa (зa свaки свпј мeдиj пo jeдaн). У услпвима 

Ващег кпнкурса, међитим, стпји да се мпже кпнкурисати самп с једним прпјектпм, щтп представља 

пгранишеое кпје није предвиђенп Закпнпм. 

 

Друго, шлaнпм 4, став 2.  Зaкoнa o jaвнoм инфoрмисaоa и мeдиjимa забраоена је нeпoсрeднa и 

пoсрeднa дискриминaциja уредника мeдиja, нoвинaрa и других лицa у oблaсти jaвнoг инфoрмисaоa, 

а шланпм 15. став 2. истпг Закпна, предвиђенп је да се Рeпубликa, пoкрajинa, oднoснo jeдиницa 

лoкaлнe сaмoупрaвe, стaрaју o oствaривaоу jaвнoг интeрeсa пoдстишући рaзнoврснoст мeдиjских 

сaдржaja, слoбoду изрaжaвaоa идeja и мищљeоa, слoбoдaн рaзвoj нeзaвисних и прoфeсиoнaлних 

мeдиja, щтo дoпринoси зaдoвoљaвaоу пoтрeбa грaђaнa зa инфoрмaциjaмa и сaдржajимa из свих 

oблaсти живoтa, бeз дискриминaциje. Забринути смп да услпви прпписани Ващим Јавним кпнкурспм, 

пстављају прпстпр  за дискриминацију традиципналних медија (радип и телевизијске станице и 

щтампа) у пднпсу на инфoрмaтивне Интeрнeт мeдиjске пoртaле. Наиме, дпк се зa трaдициoнaлнe 

мeдиje инсистира дa имajу сeдищтe или oргaнизaциoну jeдиницу нa тeритoриjи oпщтинe 

Пирoт, пднпснп дa пружe дoкaз дa ћe мeдиjски сaдржaj бити рeaлизoвaн путeм мeдиja кojи 



сe eмитуjу нa тeритoриjи  ппщтине Пирoт, дптле је за инфoрмaтивне Интeрнeт мeдиjске пoртaле 

дпвпљнп да буду рeгистрoвaни у Jугoистoшнoj Србиjи. Ппставља се питаое кпји је смисап пвпг 

разликпваоа и защтп је пнп уведенп. 

 

Треће, шлaнпм 23. Закпна п јавнпм инфпрмисаоу и медијима, прпписанп је да се приjaвe нa кoнкурс 

oцeоуjу прeмa мeри у кojoj су прeдлoжeнe прojeктнe aктивнoсти пoдeснe дa oствaрe oпщти интeрeс у 

oблaсти jaвнoг инфoрмисaоa, у склaду сa шлaнoм 15. oвoг зaкoнa и прeмa мeри у кojoj, нa oснoву 

пoднeтe дoкумeнтaциje, ушeсник нa кoнкурсу пружa вeћу гaрaнциjу привржeнoсти прoфeсиoнaлним и 

eтишким мeдиjским стaндaрдимa. Несппрнп је да лпкална сампуправа има правп да зa свaки 

рaсписaни кoнкурс пбјави ближе критeриjуме, али се таквим критеријумима не мпже ићи мимп 

пнпга щтп Закпн даје кап ппщти пквир. 

 

Ващим Јавним кпнкурспм кап дпдатни критеријуми за пцеоиваое прпјеката предвиђени су: 

 ушещће финансијских средстава из бучета Ппщтине Пирпт у планиранпм укупнпм бучету 

ушесника кпнкурса у 2015. гпдини; 

 квалитет инфпрмативнпг прпграма; 

 традиција у ппслпваоу; 

 дпсадащоа сарадоа са лпкалнпм сампуправпм; 

 награде и признаоа. 

 

Не видимп на кпји нашин ушещће финансијских средстава из бучета Ппщтине Пирпт у планиранпм 

укупнпм бучету ушесника кпнкурса у 2015. гпдини мпже да буде мeра гaрaнциjе привржeнoсти 

прoфeсиoнaлним и eтишким мeдиjским стaндaрдимa.  

 

Слишнп је и са критеријумпм дпсадащое сарадое са лпкалнпм сампуправпм. Ппдсећамп, oцeнa 

прojeктa мoрa дa сe врщи пплазећи пд сaдржajа прeдлoжeних прojeктних aктивнoсти и гaрaнциjа 

привржeнoсти прoфeсиoнaлним и eтишким мeдиjским стaндaрдимa. Тп щтп је кпнкретан медиј мпже 

бити имап ранију успещну сарадоу са лпкалнпм сампуправпм не знаши самп пп себи ни да су 

aктивнoсти кпје у свпм прпјекту прeдлажe пoдeснe дa oствaрe oпщти интeрeс у oблaсти jaвнoг 

инфoрмисaоa, нити да ће такав медиј бити привржен прoфeсиoнaлним и eтишким мeдиjским 

стaндaрдимa.  

 

Збoг наведенпг Вaс пoзивaмo дa изврщитe oдгoвaрajућe измeнe у Јавнпм кoнкурсу, и у тoм смислу 

прeдлaжeмo: 

 дa прецизирате да издaвaши кojи издajу вищe мeдиja на Јавнпм кпнкурсу мпгу да кпнкурищу 

сa пo jeдним прojeктoм зa свaки свпј мeдиj, какп јединп и јесте у склaду сa Зaкoнoм и 

Прaвилникoм; 



 дa изjeднaшите услoве ушeщћa нa Јавнпм кoнкурсу за трaдициoнaлне мeдиjе и инфoрмaтивне 

Интeрнeт мeдиjске пoртaле, кaкo би се за све пбезбедиле рaвнoпрaвне стaртне пoзициjе; 

 да ближе критeриjуме за пцену пријава на Јавни кпнкурс ускладите са ппщтим пквирпм за 

критeриjуме за пцену пријава, предвиђеним Закпнпм п јавнпм инфпрмисаоу и медијима. 

 

Стпјимп Вам на распплагаоу за све евентуалне дпдатне кпнсултације и разјащоеоа. 

 

Бепград, 14. jaнуaрa 2015.       За АНЕМ, 

Милпрад Тадић, председник 

 


