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 ПРЕДМЕТ:  ПОЗИВ ЗА ИСПРАВЉАЊЕ НЕПРАВИЛНОСТИ У ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПОДСТИЦАЊА ИНФОРМАТИВНИХ САДРЖАЈА 

МЕДИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

Поштовани, 

 

Обраћамо Вам се поводом Јавног конкурса за суфинансирање пројеката подстицања 

информативних садржаја медија за 2016. годину који је Опшинско веће Града Кикинде 

расписало 25. децембра 2015. године (у даљем тексту: Јавни конкурс). 

 

У уводном делу Конкурсне документације наводи се да се конкурсом одобравају 

средства за реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења програмских 

садржаја у писаним или електронским јавним гласилима, који се дистрибуирају или 

емитују на територији општине Кикинда, а од посебног су значаја за јавно информисање 

грађана. Затим, у делу који се односи на предмет, циљ и критеријуме јавног конкурса, 

наведено је да предност имају пројекти који су доступни већем броју корисника и 

програми вишејезичног, мултикултуралног садржаја. На крају, у делу конкурса који се 

односи на услове и право учешћа, наводи се да се предложени пројекат мора 

реализовати преко јавног гласила које је од посебног значаја за јавно информисање. Поред 

тога, у истом делу јавног конкурса се наводи да на њему не могу учествовати: оснивачи 

јавних гласила који већину прихода остварују од претплате или друге месечне накнаде за 

своје услуге, као ни оснивачи јавних гласила који примају субвенције по другом основу из 

Буџета АП Војводине.  

 

Као што Вам је познато, 13. августа 2014. године ступио је на снагу Закон о јавном 

информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/2014 и 58/2015 – у даљем 

тексту: ЗЈИМ) којим је уређен начин финансирања медија од стране органа јавне власти, 

укључујући ту и локалне самоуправе.  

 

Чланом 17. ЗЈИМ прописано је да Република Србија, аутономна покрајина, односно 

јединица локалне самоуправе обезбеђује из буџета део средстава за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања и распоређује их на основу спроведених јавних 



конкурса и појединачним давањима, на основу принципа о додели државне помоћи и 

заштити конкуренције, без дискриминације.  

 

Чланом 21. ЗЈИМ је прописано да право учешћа на јавном конкурсу који расписује орган 

јавне власти имају: 1) издавач медија који је уписан у регистар медија и 2) правно лице, 

односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ 

да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија. По истом члану, 

право учешћа на конкурсу немају: Република Србија, аутономна покрајина и јединица 

локалне самоуправе, као ни установа, предузеће и друго правно лице које је у претежном 

делу у државној својини или које се у целини или претежним делом финансира из јавних 

прихода, као ни издавачи медија који се финансирају из јавних прихода. 

 

Чланом 22. став 2. ЗЈИМ, прописано је да пројекат подразумева заокружену програмску 

целину или део целине (жанровска и временска) којом се доприноси остваривању јавног 

интереса у области јавног информисања. 

 

Имајући у виду цитиране одредбе, сматрамо да се учешће не може ограничавати на 

начин како је то прописано Јавним конкурсом. Пре свега, супротно је члану 17. ЗЈИМ 

ограничавати учешће на Јавном конкурсу само на електронске и штампане медије, а 

искључити интернет портале који су уписани у Регистар медија. Затим, не може се 

ограничити право учешћа само на оне медије који се дистрибуирају или емитују на 

територији општине Кикинда, јер се пројектним суфинансирањем финансира 

програмски садржај који остварује јавни интерес у области јавног информисања који је 

од значаја за Кикинду и њене грађане, а не медиј који послује на њеној територији. 

Поред тога, није јасно који би то били медији који су „од посебног значаја за јавно 

информисање грађана“. Оваква категорија медија није препозната законом, а поред тога 

је проблематична јер отвара могућност за арбитрерно искључивање појединих 

категорија медија.  

 

Због тога предлажемо да се први пасус увода Јавног конкурса измени тако да гласи: 

 

„Конкурсом за суфинансирање пројеката подстицања информативних садржаја медија 

одобравају се средства за реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења 

програмских садржаја који остварују јавни интерес у области јавног информисања од 

значаја за грађане Града Кикинде.“ 

 

Такође, сматрамо да у критеријумима за одлучивање о додели средстава ниједан 

пројекат не може да има стартну предност. Наиме, основни критеријум мора да буде 

подобност пројекта да оствари неки од циљева јавног интереса у области јавног 

информисања који су прописани чланом 15. ЗЈИМ. То што је неки пројекат доступан 

већем броју корисника, или што се односи на питања битна за мултикултуралност није 

никаква гаранција да ће јавни интерес бити адекватно испуњен, а опет, доводи до 

кршења начела забране дискриминаторног поступања.  

 



Због тога предлажемо брисање последње реченице дела I ПРЕДМЕТ, ЦИЉ И 

КРИТЕРИЈУМИ. 

 

На крају, сматрамо да део који се односи на право учешћа на конкурсу нису уподобљени 

одредбама ЗЈИМ јер су превише уско поставили круг лица која могу да учествују у 

конкурсу (поред привредних друштава на конкурсима сходно одредбама ЗЈИМ могу да 

учествују и предузетници). Због тога предлажемо да се изврше одговарајуће измене, 

тако да тај део гласи: 

 

„Право учешћа на конкурсу имаjу издавачи медија (правна лица и предузетници) који су 

уписани у Регистар медија и аудио и видео продукције које приложе доказ да ће 

суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија.  

 

На конкурсу не могу учествовати издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.“ 

 

На крају истичемо да, сходно горњим изменама, треба променити и формулацију која се 

односи на опредељена средства у делу IV ПРИЈАВЕ И ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА 

КОНКУРСОМ, тако да гласи: 

 

„Укупан износ средстава која се опредељују на конкурсу са припадајућим порезима износи 

17.100.000,00 динара.“  

 

Контакт особа за даљу комуникацију је Јасна Милановић, jasna.milanovic@anem.org.rs. 

 

 

С поштовањем,                                                                      У Београду, 

Удружење новинара Србије (УНС)                               13.  јануар 2016. године  

Независно удружење новинара Србије (НУНС) 

Независно друштво новинара Војводине (НДНВ) 

Aсоцијација  Локал прес 

Асоцијација независних електронских медија (АНЕМ) 
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