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На основу члана 33. став 1. Статута Аутономне покрајине Војводи-
не („Службени лист АПВ“, број 20/14) и члана 8. став 1. Покрајинске 
скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне 
покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 23/14), доносим

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ПОСЛАНИКЕ 
У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ

ВОЈВОДИНЕ

1. Расписујем изборе за посланике у Скупштину Аутономне по-
крајине Војводине за 24. април 2016. године.

2. Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку даном 
ступања на снагу ове одлуке, односно 22. марта 2016. године.

3. Изборе за посланике у Скупштину Аутономне покрајине 
Војводине спровешће органи за спровођење избора на основу 
одредаба Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у 
Скупштину Аутономне покрајине Војводине.

4. Ова oдлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 
листу Аутономне покрајине Војводине“.

01 Број: 020-5/16
Нови Сад, 22. март 2016. године

Председник 
Скупштине Ап Војводине

Иштван Пастор,с.р.
(Pásztor István,s.k.)
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На основу члана 62. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник 
РС”, број: 99/09 и 67/2012 – одлука УС), члана 18. и 19. Закона о 
јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС”, бр. 83/14, 
58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 15. и члана 16. став 
1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. 
лист АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014 – други пропис) и Правилника о 
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у об-
ласти јавног информисања („Сл. гласник РС”, бр. 16/16), покрајин-
ски секретар за културу и јавно информисање расписује

КОНКУРС 
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА

ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА
ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

У 2016. ГОДИНИ

I

Покрајински секретаријат ће корисницима одобрити средства 
у складу са чланом 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне 
помоћи („Сл. гласник РС”, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 
97/2013 и 119/2014) по правилима за Државну помоћ мале вредно-
сти (де минимис државна помоћ).

Укупан износ средстава који се распоређује износи: 
8.500.000,00  динара, и то за:

1) медијске садржаје на српском језику: 6.000.000,00 ди-
нара, при чему  је за приватна предузећа опредеље-
но 5.000.000,00 динара, а за невладине организације 
1.000.000,00 динара;

2) медијске садржаје на језицима националних мањина: 
2.500.000,00 динара при чему је за приватна предузећа 
опредељено 1.000.000,00 динара, а за невладине органи-
зације 1.500.000,00 динара.

Учесници на конкурсу дужни су да назначе за коју област кон-
курса подносе пријаву, односно, уколико се пријављују за про-
изводњу медијских садржаја на језицима националних мањина, 
јасно да назначе језик планираног медијског садржаја (у Обрасцу 
1 – Пријава, у реду 1.2 Назив конкурса).  

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту  
износи  100.000,00 динара, а највећи износ  средстава по пројекту 
износи  1.000.000,00  динара.

1.1. Предмет конкурса: Средства се одобравају за реализацију 
пројеката увођења, побољшања  или проширења  програмских садр-
жаја у новинама или електронским медијима, који се дистрибуирају 
или емитују у Аутономној покрајини Војводини, а од посебног су 
значаја за јавно информисање грађана Аутономне покрајине Војво-
дине, укључујући и интернет странице уписане у регистар медија.

1.2. Циљеви конкурса су: остваривање јавног интереса грађана 
АП Војводине у области јавног информисања, развој медијског 
плурализма, увођење, побољшање  или проширење  програм-
ских садржаја у новинама или електронским медијима на срп-
ском језику и на језицима националних мањина, који се посеб-
но односе на економску, друштвену и културну проблематику, 
мањинске друштвене групе, питања из области социјалне зашти-
те, заштите  интереса особа са инвалидитетом и обезбеђивања 
њиховог равноправног уживања права на слободу мишљења и 
изражавања, друштвене бриге о деци, положаја младих или ста-
ријих грађана, родну равноправност, заштиту животне средине 
и здравља људи, развој и неговање културе и уметности у АП 
Војводини, афирмација мултикултуралности, развој интеркул-
турализма, подстицање вишејезичних програма.

1.3. Критериjуми за оцењивање проjеката су: 
1) Мера  у којој је предложена пројектна активност подоб-

на да оствари јавни  интерес у области јавног информи-
сања, а посебно се оцењује: 

- значај пројекта са становишта: остваривања јавног ин-
тереса у области јавног информисања; остваривање 
намене конкурса; усклађености пројекта са реалним 
проблемима, потребама и приоритетима циљних гру-
па; идентификованих  и јасно дефинисаних потреба  
циљних група; заступљености  иновативног елемента 
у пројекту и новинарско истраживачког приступа;

- утицај  и изводљивост са становишта: усклађености 
планираних активности са циљевима,  очекива-
ним резултатима и потребама циљних група; степе-
на утицаја пројекта на квалитет информисања циљ-
не групе; мерљивости индикатора који омогућавају 
праћење реализације пројекта; разрађености и из-
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водљивости  плана реализације пројекта; степена 
развојне и финансијске одрживости пројекта (пози-
тивни ефекти пројекта настављају се након што се 
оконча подршка);

- капацитети са становишта: степена организацио-
них и управљачких способности предлагача пројек-
та; неопходних  ресурса за реализацију пројекта; 
стручних и професионалних референци предлагача 
пројекта, које одговарају  предложеним циљевима и 
активностима пројекта;

- буџет и оправданост трошкова са становишта: пре-
цизности и разрађености буџета  пројекта, који по-
казује усклађеност предвиђеног трошка са пројект-
ним активностима; економске оправданости предло-
га буџета у односу на циљ и пројектне активности.

2) Мера  пружања веће гаранције привржености професио-
налним и етичким медијским стандардима, а посебно се 
оцењује:

- да ли су учеснику конкурса изречене мере  од стране 
државних органа,  регулаторних тела или тела само-
регулације у последњих годину дана, због кршења 
професионалних и етичких стандарда (податке при-
бавља стручна служба од Регулаторног тела за елек-
тронске медије, за електронске медије, а од Савета за 
штампу, за штампане и онлајн медије);

- доказ о томе да су након изрицања казни или мера 
предузете активности које гарантују да се сличан 
случај неће поновити.

1.3.1. Програмски приоритети су: очување српског национал-
ног и културног идентитета и jезика; унапређење медијских садр-
жаја у области културног и језичког идентитета националних 
мањина; јачање стручних капацитета у области информисања 
националних мањина; развој дијалога, бољег упознавања и разу-
мевања између различитих заједница; програми намењени деци; 
унапређење положаjа и равноправности мањинских друштвених 
група; заштита животне средине; здравље људи; равноправност 
полова; унапређење медијске писмености.

1.4. Право учешћа на конкурсу: Предложени проjекат се мора  
реализовати преко регистрованог медија.

Право да добију средства имају приватна предузећа и невлади-
не и друге непрофитне организације, издавачи медија уписаних у 
Регистар медија при Агенцији за привредне регистре, као и аудио 
и аудио/видео продукције које имају потписан уговор или ове-
рену изjаву издавача медија или медија у коjима ће програмски 
садржаjи бити емитовани, а који су уписани у Регистар медија 
при Агенцији за привредне регистре (обавезно само за правна 
лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског, 
односно радиjског програма).

Право да добију средства имају  и медији, који имају национал-
ну покривеност, под условом да већ имају сталну рубрику или 
емисију о АП Војводини.

Право учешћа немају републички и покрајински јавни медијски 
сервиси, односно Јавна медијска установа ,,Радио-телевизија Ср-
бије’’ и Јавна медијска установа ,,Радио-телевизија Војводине’’ и 
оснивачи медија који примају редовну субвенцију из Буџета Ре-
публике Србије и Буџета АП Војводине.

Предлагач може конкурисати само са jедним проjектом.

Уколико је правно лице издавач више медија, има право учешћа 
на конкурсу за сваки медиј, чији је издавач.

Учесник конкурса је обавезан да попуни обрасце за учешће на 
конкурсу (преузимају се са сајта Покрајинског секретаријата) и 
приложи копије следећих докумената:

- Образац 1 (опис проjекта);
- Образац 2 (спецификациjа трошкова проjекта);
- фотокопију решења о регистрациjи правног лица или 

предузетника у  одговарајућем регистру;

- фотокопију решења о регистрацији медија у Регистру 
медија, при Агенцији за привредне регистре;

- фотокопију потврде о пореском идентификацио-
ном броју – ПИБ-у

- фотокопију дозволе за емитовање радио и/или ТВ про-
грама издате од Регулаторног тела за електронске медије;

- уговор или оверена изjава издавача медија, у коjима ће 
програмски садржаjи бити емитовани (обавезно само за 
правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу 
телевизиjског и радиjског програма);

- визуелни приказ предложеног медијског садржаја 
(трејлер, примерак новина, џингл и сл).

Издавач медија, који је учесник конкурса, не може предвидети  
пројектом, а ни накнадно чинити следеће:

- да средствима добијеним конкурсом располаже на такав 
начин да ангажује друга правна лица или предузетни-
ке за изнајмљивање опреме, студија, редакције, кадров-
ских капацитета и сл, а не може да ангажује ни неко дру-
го правно лице или предузетника, које би реализовало 
пројекат уместо правног лица или предузетника учесни-
ка на конкурсу;

- да средства или део средстава утроши на плате запос-
лених, већ само за плате или део плате оних запослених 
који учествују у реализацији пројекта;

- да средства или део средстава утроши на набавку и одр-
жавање опреме, текуће трошкове, измиривање обавеза 
према регулаторним телима, односно све што се не од-
носи искључиво на пројекат.  

II

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање нај-
више до 80% вредности пројекта. 

Учесник Конкурса, коме Покрајински секретаријат определи 
средства за пројекат, може у току исте календарске године да 
учествује са истим пројектом на конкурсима расписаним на свим 
нивоима власти, с тим да укупно додељена средства не прелазе 
80% вредности пројекта. 

III

Приjаве (Образац 1 и Образац 2) се преузимају са сајта По-
крајинског секретаријата: www.kultura.vojvodina.gov.rs и подносе 
редовном поштом у  2 примерка, док се остала обавезна докумен-
тација шаље у 1 примерку, на адресу: 

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање,
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком: за 

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских 
садржаја (посебно назначити да ли је медијски садржај на  српс-
ком језику или на језику националне мањине, навести који).

Осим наведеног, учесници конкурса су дужни да конкурсну 
пријаву (Образац 1 и Образац 2) пошаљу и електронском поштом 
на адресу: mediji.psinf@gmail.com

Конкурсни материјал се не враћа.

Конкурс се објављује у дневном листу „Данас“, на интернет 
страници Покрајинског секретаријата за културу и јавно инфор-
мисање и у Службеном листу АП Војводине.

Конкурс је отворен 30 дана од дана објављивања, односно до 
18. априла  2016. године.

Решење о додели средстава по расписаном конкурсу доноси се 
најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса и биће 
обjављено на интернет страници Покрајинског секретаријата: 
www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Додатне информациjе  могу се добити радним данима од 11 до 
14 часова, на телефонe 021/487-4271 и 021/487-4274.
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IV  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована нај-
мање три године пре датума расписивања Конкурса, да предложе чла-
нове конкурсне комисије. Уз предлоге, удружења прилажу и доказ о 
регистрацији у Регистру удружења. Позивају се и медијски стручњаци 
заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате 
Покрајинском секретаријату. Уз предлог за чланове комисије доста-
вити и кратке биографије. Предлоге слати у року од 20 дана од дана 
објављивања Конкурса, односно до 7. априла 2016. године.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати 
јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

Комисија ће бити састављена од три члана.

V

Конкурсна комисија, коју решењем именује покрајински се-
кретар за културу и јавно информисање, разматра поднете прија-
ве по конкурсу и доноси предлог за расподелу средстава.

VI

О додели средстава, на предлог Конкурсне комисије, одлучује 
покрајински  секретар  решењем.

Уколико пројекти или одређени број пројеката нису у складу 
са циљевима и критеријумима конкурса, покрајински секретар 
може, на предлог конкурсне комисије, донети решење да се неће 
распоредити средства или део средстава.

VII

Решењем о додели средстава може бити одређен исти или мањи из-
нос средстава од оног који је тражен у појединачној конкурсној пријави.

Уколико је решењем о додели средстава за појединог корисника 
одређен мањи износ од оног који је тражен у конкурсној пријави, 
корисник средстава дужан је да пошаље ревидиран буџет пројек-
та, којим спецификује намену средстава, а у складу са износом 
који му је решењем додељен.

Корисник средстава може ревидираним буџетом пројекта тра-
жити да му пројекат сразмерно краће траје или да умањи део 
програмских ставки, уважавајући природу пројекта за који су му 
одобрена средства.

VIII

Покрајински секретаријат и корисник средстава закључују 
уговор о међусобним правима и обавезама.

Средства се одобравају корисницима у складу са могућности-
ма буџета.

Корисник средстава може доставити обавештење о томе да 
одустаје од средстава која су му додељена.  

IX

Кориснику средстава неће бити дозвољено да закључи уговор 
са Покрајинским секретаријатом уколико му рачун буде у бло-
кади, односно неће му се пренети средства на рачун уколико му 
рачун буде блокиран након закључења уговора. 

Уколико се кориснику средстава не исплате средства из наведеног раз-
лога  или из неког другог разлога, укључујући и одустанак корисника да 
закључи уговор или након закључења уговора, уз писмено обавештење 
Покрајинском секретаријату о разлозима одустанка, покрајински секре-
тар за културу и јавно информисање може накнадно сазвати конкурсну 
комисију да расподели преостала средства на остале кориснике.

Покрајински секретар може одлучити да не распореди никоме преос-
тала средства уколико су остали пројекти већ подржани, а руководећи се 
према квалитету и потребама пројеката пријављених на конкурс.

X

Средства се  користе искључиво за намене за којe су додеље-
на, а корисник средстава је дужан да Покрајинском секрета-
ријату достави наративни и финансијски извештај о наменском 
коришћењу додељених средстава, као и материјални  доказ о ре-
ализацији и дистрибуцији односно емитовању, најкасније 15 дана 
након реализације пројекта, а крајњи рок за реализацију пројекта 
је 31.12.2016. године. Извештај се подноси на обрасцу који се може 
наћи на сајту Покрајинског секретаријата за културу и јавно ин-
формисање: www.kultura.vojvodina.gov.rs. 

Корисник је дужан да правда целокупан буџет пројекта, однос-
но средства добијена од Покрајинског секретаријата, средства до-
бијена од других органа власти и сопствена средства од најмање 
20% укупног буџета пројекта.  

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ

БРОЈ: 132-401-264/2016-08
ДАТУМ: 18. март 2016. године

308.

На основу члана 62. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник 
РС”, број: 99/09 и 67/2012 – одлука УС), члана 18. и 19. Закона о 
јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС”, бр. 83/14, 
58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 15. и члана 16. став 
1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. 
лист АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014 – други пропис) и Правилника о 
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у об-
ласти јавног информисања („Сл. гласник РС”, бр. 16/16), покрајин-
ски секретар за културу и јавно информисање расписује

КОНКУРС 
ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
У ЗЕМЉАМА У ОКРУЖЕЊУ

I 

Покрајински секретаријат ће корисницима одобрити средства 
у складу са чланом 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне 
помоћи („Сл. гласник РС”, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 
97/2013 и 119/2014) по правилима за Државну помоћ мале вредно-
сти (де минимис државна помоћ).

Укупан износ средстава који се распоређује износи:
1.000.000,00  динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту  
износи  100.000,00 динара, а највећи износ  средстава по пројекту 
износи  500.000,00  динара.

1.1. Предмет конкурса: Средства се одобравају за реализацију 
пројеката информисања на матерњем језику припадника српског 
народа који живе у Републици Хрватској, Мађарској и Румунији 
(у даљем тексту: земље у окружењу). 

1.2. Циљеви конкурса: увођење, побољшање или проширење  
програмских садржаја у медијима, ради подршке остваривања 
права српског народа у земљама у окружењу на информисање 
на сопственом језику, развоја образовања  и неговања сопствене 
културе и идентитета, развоја језичке културе.

1.3. Критериjуми за оцењивање проjеката су: 
1) Мера  у којој је предложена пројектна активност подоб-

на да оствари јавни  интерес у области јавног информи-
сања, а посебно се оцењује: 

- значај пројекта са становишта: остваривања јавног ин-
тереса у области јавног информисања; остваривање 
намене конкурса; усклађености пројекта са реалним 
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проблемима, потребама и приоритетима циљних гру-
па; идентификованих  и јасно дефинисаних потреба  
циљних група; заступљености  иновативног елемента 
у пројекту и новинарско истраживачког приступа;

- утицај  и изводљивост са становишта: усклађености 
планираних активности са циљевима,  очекиваним ре-
зултатима и потребама циљних група; степена ути-
цаја пројекта на квалитет информисања циљне гру-
пе; мерљивости индикатора који омогућавају праћење 
реализације пројекта; разрађености и изводљи-
вости  плана реализације пројекта; степена развојне и 
финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти 
пројекта настављају се након што се оконча подршка);

- капацитети са становишта: степена организацио-
них и управљачких способности предлагача пројек-
та; неопходних  ресурса за реализацију пројекта; 
стручних и професионалних референци предлагача 
пројекта, које одговарају  предложеним циљевима и 
активностима пројекта;

- буџет и оправданост трошкова са становишта: пре-
цизности и разрађености буџета  пројекта, који по-
казује усклађеност предвиђеног трошка са пројект-
ним активностима; економске оправданости предло-
га буџета у односу на циљ и пројектне активности.

1.3.1. Програмски приоритети су:   очување српског нацио-
налног, културног и језичког  идентитета; јачање стручних ка-
пацитета у области информисања припадника српског народа у 
земљама региона; програми намењени деци и малолетницима.                                 

1.4. Право учешћа на конкурсу: Предложени проjекат мора се 
реализовати преко медија чије се седиште налази на територији 
државе из које конкурише предлагач пројекта.

Право да добију средства, у наведеним земљама, имаjу регистровани 
издавачи медија и правна лица регистрована за аудио и видео продук-
цију, која имају потписан уговор или оверену изjаву издавача медија 
или медија у коjима ће програмски садржаjи бити емитовани. Медијски 
производ може бити искључиво на српском језику, односно писму.

Предлагач може конкурисати само са jедним проjектом.

Уколико је правно лице издавач више медија, има право учешћа 
на конкурсу за сваки медиј, чији је издавач.

Учесник конкурса је обавезан да попуни обрасце за учешће на 
конкурсу (преузимају се са сајта Покрајинског секретаријата) и 
приложи копије следећих докумената: 

- Образац 1 (опис проjекта);
- Образац 2 (спецификациjа трошкова проjекта);
- фотокопију решења о регистрациjи правног лица у  одго-

варајућем регистру;
- фотокопију решења о регистрацији медија у одгова-

рајућем регистру;
- фотокопију потврде о пореском идентификацио-

ном броју – ПИБ;
- фотокопију дозволе за емитовање радио и/или ТВ про-

грама издате од стране одговарајућег регулаторног тела 
за електронске медије;

- уговор или оверена изjава издавача медија, у коjима ће 
програмски садржаjи бити емитовани (обавезно само за 
правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу 
телевизиjског и радиjског програма).

- визуелни приказ предложеног медијског садржаја 
(трејлер, примерак новина, џингл и сл).

Издавач медија, који је учесник конкурса, не може предвидети  
пројектом, а ни накнадно чинити следеће:

- да средствима добијеним конкурсом располаже на такав 
начин да ангажује друга правна лица или предузетни-
ке за изнајмљивање опреме, студија, редакције, кадров-
ских капацитета и сл, а не може да ангажује ни неко дру-
го правно лице или предузетника, које би реализовало 
пројекат уместо правног лица или предузетника учесни-
ка на конкурсу;

- да средства или део средстава утроши на плате запос-
лених, већ само за плате или део плате оних запослених 
који учествују у реализацији пројекта;

- да средства или део средстава утроши на набавку и одр-
жавање опреме, текуће трошкове, измиривање обавеза 
према регулаторним телима, односно све што се не од-
носи искључиво на пројекат.  

II

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање нај-
више до 80% вредности пројекта. 

Учесник Конкурса, коме Покрајински секретаријат додели 
средства за пројекат, може у току исте календарске године да 
учествује са истим пројектом на конкурсима расписаним на свим 
нивоима власти, с тим да укупно додељена средства не прелазе 
80% вредности пројекта.    

III 

Приjаве (Образац 1 и Образац 2) се преузимају са сајта По-
крајинског секретаријата: www.kultura.vojvodina.gov.rs и подносе 
редовном поштом у  2 примерка, док се остала обавезна докумен-
тација шаље у 1 примерку, на адресу: 

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање,
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком: за 

Конкурс за подстицање јавног информисања на српском језику у 
земљама у окружењу.

Осим наведеног, учесници конкурса су дужни да конкурсну 
пријаву (Образац 1 и Образац 2) пошаљу и електронском поштом 
на адресу: mediji.psinf@gmail.com

Конкурсни материјал се не враћа.

Конкурс се објављује у дневном листу „Данас“, на интернет 
страници Покрајинског секретаријата за културу и јавно инфор-
мисање и у Службеном листу АП Војводине.

Конкурс је отворен 30 дана од дана објављивања, односно до 
18. априла  2016. године.

Решење о додели средстава по расписаном конкурсу биће 
обjављено на интернет страници Покрајинског секретаријата: 
www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Додатне информациjе  могу се добити радним данима од 11 до 
14 часова, на телефонe 021/487-4271 и 021/487-4274.

IV  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована 
најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да пред-
ложе чланове конкурсне комисије. Уз предлоге, удружења при-
лажу и доказ о регистрацији у Регистру удружења. Позивају се 
и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду коми-
сије да се писаним путем обрате Покрајинском секретаријату. 
Уз предлог за чланове комисије доставити и кратке биографије. 
Предлоге слати у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса, 
односно до 7. априла 2016. године.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити 
обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против 
корупције.

Комисија ће бити састављена од три члана.

V

Конкурсна комисија, коју решењем именује покрајински се-
кретар за културу и јавно информисање, разматра поднете прија-
ве по конкурсу и доноси предлог за расподелу средстава.
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VI

О додели средстава, на предлог Конкурсне комисије, одлучује 
покрајински  секретар  решењем.

Уколико пројекти или одређени број пројеката нису у складу 
са циљевима и критеријумима конкурса, покрајински секретар 
може, на предлог конкурсне комисије, донети решење да се неће 
распоредити средства или део средстава.

VII

Решењем о додели средстава може бити одређен исти или мањи из-
нос средстава од оног који је тражен у појединачној конкурсној пријави.

Уколико је решењем о додели средстава за појединог корисника 
одређен мањи износ од оног који је тражен у конкурсној пријави, 
корисник средстава дужан је да пошаље ревидиран буџет пројек-
та, којим спецификује намену средстава, а у складу са износом 
који му је решењем додељен.

Корисник средстава може ревидираним буџетом пројекта тра-
жити да му пројекат сразмерно краће траје или да умањи део 
програмских ставки, уважавајући природу пројекта за који су му 
одобрена средства. 

VIII

Покрајински секретаријат и корисник средстава закључују 
уговор о међусобним правима и обавезама.

Средства се одобравају корисницима у складу са могућности-
ма буџета.

Корисник средстава може доставити обавештење о томе да 
одустаје од средстава која су му додељена.  

IX

Кориснику средстава неће бити дозвољено да закључи уговор 
са Покрајинским секретаријатом уколико му рачун буде у бло-
кади, односно неће му се пренети средства на рачун уколико му 
рачун буде блокиран након закључења уговора. 

Уколико се кориснику средстава не исплате средства из наве-
деног разлога  или из неког другог разлога, укључујући и одуста-
нак корисника да закључи уговор или након закључења уговора, 
уз писмено обавештење Покрајинском секретаријату о разлозима 
одустанка, на предлог покрајинског секретара за културу и јавно 
информисање накнадно ће се састати конкурсна комисија да рас-
подели преостала средства на остале кориснике.

Покрајински секретар може одлучити да не распореди никоме преос-
тала средства уколико су остали пројекти већ подржани, а руководећи се 
према квалитету и потребама пројеката пријављених на конкурс.

X
Средства се  користе искључиво за намене за којe су додељена, а 

корисник средстава је дужан да Покрајинском секретаријату достави 
наративни и финансијски извештај о наменском коришћењу додеље-
них средстава, као и материјални  доказ о реализацији и дистрибуцији 
односно емитовању, најкасније 15 дана након реализације пројекта, а 
крајњи рок за реализацију пројекта је 31.12.2016. године. Извештај се 
подноси на обрасцу који се може наћи на сајту Покрајинског секрета-
ријата за културу и јавно информисање: www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Корисник је дужан да правда целокупан буџет пројекта, однос-
но средства добијена од Покрајинског секретаријата, средства до-
бијена од других органа власти и сопствена средства од најмање 
20% укупног буџета пројекта.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ

БРОЈ: 132-401-266/2016-08
ДАТУМ: 18. март 2016. године

309.

На основу члана 62. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник 
РС”, број: 99/09 и 67/2012 – одлука УС), члана 18. и 19. Закона о 
јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС”, бр. 83/14, 
58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 15. и члана 16. став 
1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. 
лист АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014 – други пропис) и Правилника о 
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у об-
ласти јавног информисања („Сл. гласник РС”, бр. 16/16), покрајин-
ски секретар за културу и јавно информисање расписује

КОНКУРС 
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ

СТАНДАРДА У 2016. ГОДИНИ

I

Покрајински секретаријат ће корисницима одобрити средства 
у складу са чланом 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне 
помоћи („Сл. гласник РС”, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 
97/2013 и 119/2014) по правилима за Државну помоћ мале вредно-
сти (де минимис државна помоћ).

Укупан износ средстава који се распоређује износи:
1.000.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту  
износи  100.000,00 динара, а највећи износ  средстава по пројекту 
износи  500.000,00  динара.

1.1. Предмет конкурса: Средства се додељују за  суфинанси-
рање  организовања стручних скупова или учешћа на стручним 
скуповима,  који се баве едукацијом запослених у медијима, за 
суфинансирање медијских фестивала и јавних расправа у вези 
медијске регулативе. 

Носиоци пројекта могу бити правна лица, која су оснивачи ме-
дија, професионална новинарска удружења, новинарске школе, 
стручне агенције у области новинарства и невладине организа-
ције које се претежно баве медијском проблематиком.

 
1.2. Циљеви конкурса: Суфинансирање пројеката који имају 

за циљ јачање стручних капацитета новинарског и осталог кадра 
у медијима, подизање нивоа медијске писмености, унапређење 
новинарског професионализма, јачање новинарске аутономије и 
саморегулације.

Средства се одобравају у циљу едукације новинара и других ме-
дијских стручњака, сталног праћења законске регулативе, размене 
искустава у области јавног информисања, афирмације новинарства 
и упознавања стручне јавности са медијским производима.

1.3. Критериjуми за оцењивање проjеката су: 
1) Мера  у којој је предложена пројектна активност подоб-

на да оствари јавни  интерес у области јавног информи-
сања, а посебно се оцењује: 

- значај пројекта са становишта: остваривања јавног ин-
тереса у области јавног информисања; остваривање 
намене конкурса; усклађености пројекта са реалним 
проблемима, потребама и приоритетима циљних гру-
па; идентификованих  и јасно дефинисаних потреба  
циљних група; заступљености  иновативног елемента 
у пројекту и новинарско истраживачког приступа;

- утицај  и изводљивост са становишта: усклађености 
планираних активности са циљевима,  очекиваним ре-
зултатима и потребама циљних група; степена ути-
цаја пројекта на квалитет информисања циљне гру-
пе; мерљивости индикатора који омогућавају праћење 
реализације пројекта; разрађености и изводљи-
вости  плана реализације пројекта; степена развојне и 
финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти 
пројекта настављају се након што се оконча подршка);
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- капацитети са становишта: степена организацио-
них и управљачких способности предлагача пројек-
та; неопходних  ресурса за реализацију пројекта; 
стручних и професионалних референци предлагача 
пројекта, које одговарају  предложеним циљевима и 
активностима пројекта;

- буџет и оправданост трошкова са становишта: пре-
цизности и разрађености буџета  пројекта, који по-
казује усклађеност предвиђеног трошка са пројект-
ним активностима; економске оправданости предло-
га буџета у односу на циљ и пројектне активности.

2) Мера  пружања веће гаранције привржености професио-
налним и етичким медијским стандардима, а посебно се 
оцењује:

- да ли су учеснику конкурса изречене мере  од стране 
државних органа,  регулаторних тела или тела само-
регулације у последњих годину дана, због кршења 
професионалних и етичких стандарда (податке при-
бавља стручна служба од Регулаторног тела за елек-
тронске медије, за електронске медије, а од Савета за 
штампу, за штампане и онлајн медије);

- доказ о томе да су након изрицања казни или мера 
предузете активности које гарантују да се сличан 
случај неће поновити.

1.3.1. Програмски приоритети су: унапређење и промоција ме-
дијског и новинарског професионализма, новинарске аутономије 
и саморегулације; јачање стручних капацитета медијских после-
ника (новинара, менаџера, истраживача, стручњака из области 
медијског права и сл.); упознавање јавности са развојем и новим 
достигнућима у медијском сектору; економски положај новинара; 
истраживања и анализе о стању у медијској области; унапређење 
медијске писмености.

1.4. Право учешћа на конкурсу: медији, новинарске школе, аген-
ције и невладине организације које се баве јавним информисањем.

Право учешћа немају републички и покрајински јавни медијски 
сервиси, односно Јавна медијска установа ,,Радио-телевизија Ср-
бије’’ и Јавна медијска установа ,,Радио-телевизија Војводине’’ и 
оснивачи медија који примају редовну субвенцију из Буџета Ре-
публике Србије и Буџета АП Војводине.

Предлагач може конкурисати само са jедним проjектом.

Учесник конкурса је обавезан да попуни обрасце за учешће на 
конкурсу (преузимају се са сајта Покрајинског секретаријата) и 
приложи копије следећих докумената:

- Образац 1 (опис проjекта);
- Образац 2 (спецификациjа трошкова проjекта);
- фотокопију решења о регистрациjи правног лица или 

предузетника у  одговарајућем регистру;
- фотокопију потврде о пореском идентификацио-

ном броју – ПИБ.

Учесник конкурса не може предвидети  пројектом, а ни нак-
надно чинити следеће:

- да средствима добијеним конкурсом располаже на такав 
начин да ангажује неко друго правно лице или предузет-
ника, које би реализовало пројекат уместо правног лица 
или предузетника учесника на конкурсу;

- да средства или део средстава утроши на плате запос-
лених, већ само за плате или део плате оних запослених 
који учествују у реализацији пројекта;

- да средства или део средстава утроши на набавку и одр-
жавање опреме, текуће трошкове, измиривање обавеза 
према регулаторним телима, односно све што се не од-
носи искључиво на пројекат.  

II

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање нај-
више до 80% вредности пројекта. 

Учесник Конкурса, коме Покрајински секретаријат додели 
средства за пројекат, може у току исте календарске године да 
учествује са истим пројектом на конкурсима расписаним на свим 
нивоима власти, с тим да укупно додељена средства не прелазе 
80% вредности пројекта. 

III

Приjаве (Образац 1 и Образац 2) се преузимају са сајта По-
крајинског секретаријата: www.kultura.vojvodina.gov.rs и подносе 
редовном поштом у  2 примерка, док се остала обавезна докумен-
тација шаље у 1 примерку, на адресу: 

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање, Бу-
левар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком: за Кон-
курс за унапређење професионалних стандарда.

Осим наведеног, учесници конкурса су дужни да конкурсну 
пријаву (Образац 1 и Образац 2) пошаљу и електронском поштом 
на адресу: mediji.psinf@gmail.com

Конкурсни материјал се не враћа.

Конкурс се објављује у дневном листу „Данас“, на интернет 
страници Покрајинског секретаријата за културу и јавно инфор-
мисање и у Службеном листу АП Војводине.

Конкурс је отворен 30 дана од дана објављивања, односно до 
18. априла  2016. године.

Решење о додели средстава по расписаном конкурсу биће 
обjављено на интернет страници Покрајинског секретаријата: 
www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Додатне информациjе  могу се добити радним данима од 11 до 
14 часова, на телефонe 021/487-4271 и 021/487-4274.

IV  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована нај-
мање три године пре датума расписивања Конкурса, да предложе чла-
нове конкурсне комисије. Уз предлоге, удружења прилажу и доказ о 
регистрацији у Регистру удружења. Позивају се и медијски стручња-
ци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем 
обрате Покрајинском секретаријату. Уз предлог за чланове комисије 
доставити и кратке биографије. Предлоге слати у року од 20 дана од 
дана објављивања Конкурса, односно до 7. априла 2016. године.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати 
јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

Комисија ће бити састављена од три члана.

V

Конкурсна комисија, коју решењем именује покрајински се-
кретар за културу и јавно информисање, разматра поднете прија-
ве по конкурсу и доноси предлог за расподелу средстава.

VI

О додели средстава, на предлог Конкурсне комисије, одлучује 
покрајински  секретар   решењем.

Уколико пројекти или одређени број пројеката нису у складу 
са циљевима и критеријумима конкурса, покрајински секретар 
може, на предлог конкурсне комисије, донети решење да се неће 
распоредити средства или део средстава.

VII

Решењем о додели средстава може бити одређен исти или мањи 
износ средстава од оног који је тражен у појединачној конкурсној 
пријави.
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Уколико је решењем о додели средстава за појединог корисника 
одређен мањи износ од оног који је тражен у конкурсној пријави, 
корисник средстава дужан је да пошаље ревидиран буџет пројек-
та, којим спецификује намену средстава, а у складу са износом 
који му је решењем додељен.

Корисник средстава може ревидираним буџетом пројекта тра-
жити да му пројекат сразмерно краће траје или да умањи део 
програмских ставки, уважавајући природу пројекта за који су му 
одобрена средства.  

VIII

Покрајински секретаријат и корисник средстава закључују 
уговор о међусобним правима и обавезама.

Средства се одобравају корисницима у складу са могућности-
ма буџета.

Корисник средстава може доставити обавештење о томе да 
одустаје од средстава која су му додељена.  

IX

Кориснику средстава неће бити дозвољено да закључи уговор 
са Покрајинским секретаријатом уколико му рачун буде у бло-
кади, односно неће му се пренети средства на рачун уколико му 
рачун буде блокиран након закључења уговора. 

Уколико се кориснику средстава не исплате средства из наве-
деног разлога  или из неког другог разлога, укључујући и одуста-
нак корисника да закључи уговор или након закључења уговора, 

уз писмено обавештење Покрајинском секретаријату о разлозима 
одустанка, на предлог покрајинског секретара за културу и јавно 
информисање накнадно ће се састати конкурсна комисија да рас-
подели преостала средства на остале кориснике.

Покрајински секретар може одлучити да не распореди никоме 
преостала средства уколико су остали пројекти већ подржани, а 
руководећи се према квалитету и потребама пројеката пријавље-
них на конкурс.

X

Средства се  користе искључиво за намене за којe су додељена, а 
корисник средстава дужан је да Покрајинском секретаријату дос-
тави наративни и финансијски извештај о наменском коришћењу 
додељених средстава, као и материјални  доказ о реализацији, 
најкасније 15 дана након реализације пројекта, а крајњи рок за 
реализацију је 31.12.2016. године. Извештај се подноси на обрасцу 
који се може наћи на сајту Покрајинског секретаријата за културу 
и јавно информисање: www.kultura.vojvodina.gov.rs. 

Корисник је дужан да правда целокупан буџет пројекта, однос-
но средства добијена од Покрајинског секретаријата, средства до-
бијена од других органа власти и сопствена средства од најмање 
20% укупног буџета пројекта.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ

БРОЈ: 132-401-267/2016-08
ДАТУМ: 18. март 2016. године



Страна 580 - Броj 14 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 22. март 2016.

ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,

Текст огласа , са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Мађар со Кфт, Војводе Мишића бр.1 Нови Сад

Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.
Одговорни уредник: Дијана Катона, Тел. 021- 487 44 27 

Штампа: ДОО Мађар со Кфт. Штампарија ФОРУМ, Војводе Мишића бр1, Нови Сад. Телефони; редакција 021 457 060,  
Служба претплате: 021 557 244 , Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.com

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

306. Одлука о расписивању избора за посланике у 
Скупштину Аутономне покрајине Војводине.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И 
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ

307. Конкурс за суфинансирање пројеката производње ме-
дијских садржаја из области јавног информисања у 
2016. години;

308. Конкурс за подстицање јавног информисања на српс-
ком језику у земљама окружења;

309. Конкурс за унапређење професионалних стандарда у 
2016. години.
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С А Д Р Ж А Ј

Редни број Предмет Страна




