
 

 

ПРОГРАМ  
ОДГОВОРНЕ ЛОКАЛНЕ ФИНАНСИЈЕ И УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА 

 
РАСПИСУЈЕ 

 

КОНКУРС ЗА ПОДНОШЕЊЕ МЕДИЈСКИХ ПРОЈЕКАТА  
ЗА ПОДРШКУ УНАПРЕЂЕЊУ УКЉУЧИВАЊА ГРАЂАНА У ПРОЦЕСЕ 

ДОНОШЕЊА ОДЛУКА У 15 ГРАДОВА И ОПШТИНА 
 

Програм Одговорне локалне финансије и укључивање грађана - подршка унапређењу у области 
укључивања грађана у процесе доношења одлука који финансира Швајцарска Влада, а спроводи 
представништво HELVETAS Swiss Intercooperation у сарадњи са Министарством државне управе и 
локалне самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина (у даљем текту: Програм), 
расписује Конкурс за подношење пријава за реализацију медијских пројеката за подршку 
унапређењу укључивања грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу.  
 
1. ЦИЉЕВИ И ТЕМЕ КОНКУРСА 

 
Основни циљ конкурса односно медијских пројеката јесте унапређење поверења између грађана 
и локалне самоуправе и повећање учешћа грађана у процесима доношења одлука у локалној 
заједници, посебно буџета локалне самоуправе. Циљеви на које такође треба да одговоре 
медијски пројекти су: 

 
1. Правовремена и објективна информисаност грађана о раду, одлукама и приоритетима 

органа локалне самоуправе, посебно у процесу припреме локалног буџета. 
2. Унапређење информисаности органа локалне самоуправе о ставовима, предлозима и 

приоритетима грађана и локалне заједнице, посебно припадника осетљивих група, у 
процесу припреме локалног буџета. 

 
Кључне теме које треба да обраде медијски пројекти су: 
 

 Информисање локалне заједнице о буџету јединице локалне самоуправе (како се 
припрема локални буџет; садржина и сврха локалног буџета - шта се обезбеђује кроз 
локални буџет; зашто је локални буџет важан за локалну заједницу; какав је значај локалних 
прихода, посебно пореза на имовину на локални буџет; информисање осетљивих група у 
локалној заједници о локалном буџету – особа са инвалидитетом, припадника ромске 
заједнице и прималаца новчане социјалне помоћи, у даљем тексту: Осетљиве групе) 

 Учешће грађана у процесу припреме буџета града или општине (мотивисање грађана 
да се укључе у припрему буџета; праћење посебних механизама за консултације грађана, 
привреде и цивилног друштва у припреми буџета који се организују у локалној заједници - 
анкета, скупова, састанака у месним заједницама; праћење локалних иницијатива чије 
активности утичу на  формирање локалног буџета, посебно приоритета осетљивих група у 
локалној заједници; представљање примера добре праксе сарадње грађана и локалне 
самоуправе; и др.) 



 Значај локалног буџета за остваривање потреба осетљивих група у локалној 
заједници и развој посебно приоритетних области – родне, социјалне и друге врсте 
равноправности, заштите животне средине и других тема које доприносе одрживом 
развоју, а у складу са циљевима дефинисаним Агендом 2030. 

 
2. ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА КОЈЕ СЕ ОДНОСИ КОНКУРС 
 
Конкурс обухвата медијске пројекте припремљене од стране локалних / регионалних медија који 
покривају територију најмање једне од територија 15 јединица локалне самоуправе  и то:  
 

 Градове: Нови Пазар, Ужице, Лесковац и Зајечар 

 Општине: Ариље, Мали Зворник, Љубовија, Ћуприја, Жабаљ, Бојник, Топола, Голубац, 
Рашка, Власотинце и Велико Градиште 

 
 
3. ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ 
 
Право на учешће имају сви заинтересовани локални и регионални медији, удружења и савети 
медија и друга правна лица која производе и објављују медијски садржај и новинарске радове (у 
даљем тексту: спроводиоци пројекта), који покривају неку од наведених 15 јединица локалне 
самоуправе и испуњавају следеће услове: 
 

1. Да су регистровани у Агенцији за привредне регистре (АПР) минимум од 1. јануара 2020. 
године односно да је тако регистровано правно лице које је њихов власник.  

2. Да су регистровани на територији наведених јединица локалне самоуправе или, у случају 
регионалних медија, на територији региона којем припада једна или више од 15 наведених 
јединица локалне самоуправе.  

3. Да су испунили све своје обавезе у смислу пореских и других републичких и локалних 
финансијских обавеза. 

4. Да нису у стању немогућности обављања финансијских трансакција односно у стању 
принудне наплате и блокаде рачуна. 

5. Да су производили и објављивали медијске садржаје који су обрађивали теме које се 
директно односе на територију јединице локалне самоуправе за коју су поднели медијски 
пројекат. 

6. Да Комисија за жалбе Савета за штампу није изрекла меру, тј. да медиј није кршио Кодекс 
новинара Србије у протеклих две године. 

 
 
4. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДАБИР МЕДИЈСКИХ ПРОЈЕКАТА 
 
Биће изабрано највише 10 медијских пројеката. Подносиоци могу да поднесу више медијских 
пројеката.  
 
Основни критеријуми који ће бити вредновани приликом избора медијских пројеката: 
 

1. Кохерентност пројектног предлога са позивом 
2. Креативно-интерактиван приступ у обради теме медијског пројекта 
3. Одрживост праћења теме медијског пројекта у периоду након завршетка пројекта 
4. Капацитети подносиоца пројекта 

 
 
 

https://www.eda.admin.ch/agenda2030/en/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html
https://med.org.rs/wp-content/uploads/2022/10/Kriterijumi-za-odabir-10-medisjkih-projekata.pdf


 
 
Додатни критеријуми који ће се вредновати приликом додељивања подршке за медијске пројекте: 
 

1. Разноврсност медијских формата (електронски, онлајн и штампани медији) који ће бити 
коришћени у обради тема медијског пројекта 

2. Претходно искуство  
3. Допринос медијског пројекта информисању осетљивих група 
4. Спровођење медијског пројекта на територији две или више од 15 наведених јединица 

локалне самоуправе. 

 
Приликом избора медијских пројеката, поред вредновања испуњености основних и додатних 
критеријума, водиће се рачуна и о равномерној територијалној покривености медијских пројеката 
у циљу што већег обухвата грађана са територија наведених 15 јединица локалне самоуправе.   

 
5. АДМИНИСТРАТИВНИ И ФИНАНСИЈСКИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУ И СПРОВОЂЕЊЕ МЕДИЈСКИХ 

ПРОЈЕКАТА 
 
5.1. Документа која се подносe за пријаву медијског пројекта 

 
Потенцијални спроводиоци медијских пројеката пријављују предлоге пројеката у следећим 
обрасцима: 
 

 Образац 1 – Предлог пројекта  

 Образац 2 – Буџет пројекта 
 
Обавезна пратећа документа за пријаву предлога пројекта: 
 

 Потврда Народне банке РС да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати 
односно да није блокиран рачун спроводиоца пројекта. 

 Решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне 
регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и 
медијима.  

 Дозвола за емитовање радио и или ТВ програма издата од Регулаторног тела за 
електронске медије. 

 Оверена изјава тј. сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити 
емитован тј. објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који 
се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукцију 
телевизијског и радијског програма). 

  Уверење Пореске управе Републике Србије и уверење из надлежне локалне пореске 
администрације да не постоје неизмерене обавезе по основу јавних прихода (не старије 
од месец дана). 

 
Додатна документација која се може поднети за пријаву предлога пројекта у циљу остваривања 
додатних критеријума који ће бити вредновани: 
 

 Прикази претходно произведених медијских садржаја који су обрађивали тему 
Конкурса (прес клипинг, видео приказ емисије, трејлер, примерак новина, џингл и др.). 

 Референтне листе претходно спроведених пројеката.  
 
Сва документа достављају се у електронском формату (скенирана документа, видео записи и др.). 
 
 

https://med.org.rs/wp-content/uploads/2022/10/Obrazac-1-prijavni-formular.docx
https://med.org.rs/wp-content/uploads/2022/10/Obrazac-2-predlog-budzeta.xls


 
 
 
5.2. Административно-финансијски услови за спровођење медијског пројекта 
 
Трајање и максимални буџет пројекта: 
 

 Максимално трајање пројекта до 31.12.2023. године 

 Максималан буџет по пројекту износи 5.000 швајцарских франака у динарској проти-
вредности  

 
Прихватљиви трошкови из буџета пројекта: 
 
Прихватљиви трошкови су трошкови предвиђени за спровођење активности које су планиране у 
одобреној пријави и буџету медијског пројекта. Подржани медијски пројекти биће ослобођени 
плаћања пореза на додату вредност (ПДВ-а) у складу са процедурама Републике Србије за 
спровођење међународне развојне помоћи. У складу са тим у предлогу буџета трошкови услуга 
добављача и других правних лица треба да буду планирани у износима без ПДВ-а, а трошкови који 
се односе на ангажовање људских ресурса односно екстерних сарадника – физичких лица 
(надокнаде по основу уговора о раду, уговора о делу и ауторског уговора) у бруто износу 
(укључујући и трошкове обавезујућих пореза и доприноса). Спроводилац пројекта, уколико за тим 
постоји потреба, може да ангажује спољне сараднике, физичка или правна лица, за обављање неког 
посла који је предвиђен предлогом пројекта али се очекује да медији главнину активности 
спроведе самостално и да већ поседује већину потребних људских ресурса. 
 
Сви прихватљиви трошкови из буџета пројекта морају бити извршени са наменског текућег рачуна 
који су спроводиоци пројеката из овог Конкурса у обавези да отворе за спровођење медијског 
пројекта. Такође, трошкови морају настати након периода који Уговором о спровођењу пројекта 
буде назначен као почетак пројектних активности и најкасније до датума означеног као крај 
пројекта. Плате и друге накнаде особља које је запослено или на други начин ангажовано код 
подносиоца медијског пројекта, плаћају се искључиво на њихове банковне рачуне уз обавезно 
пратеће плаћање трошкова свих пореза и доприноса, а не привредним субјектима које су 
регистровали запослени.  
 
Типови прихватљивих трошкова – примери: 
 

 Трошкови људских ресурса за потребе управљања пројектом 

 Трошкови пројектних активности 

 Трошкови ангажовања стручних сарадника  

 Трошкови изнајмљивања студијског простора (не више од 20% укупног буџета) 

 Трошкови набавке или изнајмљивања опреме потребне за реализацију медијског 
садржаја (не више од 10% укупног буџета) 

 Трошкови канцеларијског материјала 

 Путни трошкови унутар Републике Србије 

 Трошкови банкарских трансакција и провизија за спровођење пројектних активности 
 
*Сви наведени трошкови морају бити строго везани за пројектне активности 
 
 
 
 
 
 



Неприхватљиви трошкови: 
 
Неприхватљиви трошкови су првенствено трошкови који нису предвиђени за спровођење 
активности које су планиране у одобреној пријави и буџету пројекта. Такође, кроз медијске пројекте 
није дозвољено ангажовање државних службеника уз финансијску надокнаду.  
 
 
Типови неприхватљивих трошкова: 
 

 Трошкови који нису неопходни за спровођење предложених и одобрених активности 

 Камате и други дугови који су настали пре почетка уговора и у току трајања уговора 

 Куповина аутомобила или непокретности 

 Казне 

 Било који трошкови који су настали ван периода имплементације пројекта 

 Кредити или позајмице трећим лицима 

 Трошкови лизинга 

 Порез на додату вредност (ПДВ) 

 Активности које су већ финансиране из других извора 
 
Остали услови: 
 

 Финансијска средства се могу користити само у року предвиђеном за имплементацију 
пројекта. Сва плаћања која су у супротности са наведеним правилима резултираће 
тренутним обустављањем финансирања и раскидом уговора. У том случају, 
спроводилац пројекта је дужан да врати уплаћена средства. 

 У пријави медијског пројекта потребно је транспарентно приказати подршку из других 
извора (буџет Републике Србије, буџет локалне самоуправе, других донатора), за 
актуелне или планиране пројекте и активности које имају сличан или исти фокус 
односно теме као и теме из овог Конкурса.  

 Није дозвољено дупло финансирање за наведене активности и трошкове унутар 
достављаног предлога пројекта нити од стране других донатора нити од стране буџета 
републике Србије.  
 

 
5.3. Наративно и финансијско извештавање о спровођењу медијског пројекта 
Спроводиоци медијског пројекта биће у обавези да доставе наративни и финансијски извештај о 
спровођењу медијског пројекта. Извештаји се достављају у следећим обрасцима: 
 

Образац 3 – Формулар за наративни извештај 
Образац 4 – Формулар за финансијски извештај 

 
Приликом достављања наративног и финансијског извештаја, спроводиоци пројеката су у обавези 
да доставе пратећу документацију која поткрепљује наводе из извештаја и то: за наративни 
извештај  обавезно се доставља произведени медијски садржај (изводи из штампаног медија, 
видео материјали, прикази са интернет портала и друштвених мрежа, и др. у зависности од типа 
медијске објаве) а за финансијски извештај: пратећа документација која поткрепљује основаност 
трошкова који су приказани (уговори о раду, уговори о делу, ауторски уговори, прегледи месечног 
утрошка радних сати или дана – Тimesheet, уговори о пословној сарадњи, рачуни, документација за 
исплату дневница, пореске пријаве, обрачун зарада, изводе из банке и др.) 
 
Сви медијски пројекти у складу са одлуком Програма односно Владе Швајцарске као донатора, могу 
бити предмет независне финансијске ревизије, коју ће ангажовати Програм или донатор. 
 

https://med.org.rs/wp-content/uploads/2022/10/Obrazac-3-Formular-za-narativni-izvestaj.doc
https://med.org.rs/wp-content/uploads/2022/10/Formular-4-Izvestaj-o-utrosenim-sredstvima.docx


6. РОКОВИ И НАЧИН ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА  
 

 Пријава медијских пројеката - најкасније до 15 новембра 2022. године до 17.00 часова на 
електронску адресу med@helvetas.org  

 Одабир пројеката и обавештавање медија чији су пројекти изабрани - најкасније до 1. 
децембра 2022. године до 17.00 часова 

 Потписивање уговора са изабраним медијима до 15. децембра 2022. године 

 Почетак реализације медијских садржаја од 15. јануара 2023. године 
 
7. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
Инфо састанак на коме ће бити посебно представљен Конкурс и дати одговори на питања 
потенцијалних учесника биће организован у понедељак 31. октобра 2022. године, у 12.00 часова 
преко онлине платформе Теамс (линк). 
 
За пријаву за учешће на инфо састанку и за остале додатне информације у вези са подношењем 
пријава, потенцијални спроводиоци медијских пројеката могу се обратити Вероники Пауновић, 
саветници за односе са јавношћу на електронску адресу veronika.paunovic@helvetas.org 
 
 
 

О програму - Одговорне локалне финансије и укључивање грађана 
 
Програм пружа подршку локалним самоуправама у Србији да кроз унапређење наплате пореза 
на имовину, повећа сопствене приходе и подстиче процесе партиципативног доношења одлука, 
укључујући грађане и привреднике на локалном нивоу.  
Такође циљ овог програма је и  успостављања модела добре јавне управе (локалне самоуправе) 
која подразумева потпуну транспарентност у раду локалних органа али и веће и непосредно 
учешће грађана у доношењу одлука и трајно одрживо партнерство између грађана и локалне 
самопуправе у циљу квалитетнијег задовољења потреба заједнице. Остварење овог циља може 
се постићи подизањем свести грађана по питању рада локалне самоуправе и локалне пореске 
политике и жеља нам је, између осталог, да у остварењу тог циља учествују и локални медији  
који ће креативним медијским садржајем пратити рад локалне самопураве али и информисати 
грађане о питању локалног буџета као и пореза на имовину.  
Циљеве добре управе могуће је достићи само уважавајући и поштујући право грађана на 
квалитетно информисање, потребу и обавезу да буду консултовани, дају примедбе, сугестије и 
предлоге и на тај начин учествују у дијалогу као и да директно учествују у одлучивању у складу са 
постојећим облицима али и коришћењем савремених механизама учешћа. Активно укључивање 
грађана у партиципативни процес захтева њихову информисаност и правовремено обавештавање 
о овим темама, али и упознатост са радом локалне самоуправе и функционисањем тог процеса.  

 

mailto:med@helvetas.org
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZWQ4ODNhYWMtNDY1NC00OWI3LWExN2QtNDg5MTBhYWM1MzY5%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522060d649d-2c93-44d2-8200-a3eb9f3c4160%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522152cff14-de43-4134-b2b5-88d804023fc2%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=98af84e3-b6b3-48a2-a835-24ffec6d98c3&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
mailto:veronika.paunovic@helvetas.org

