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Предлог за измену члана 24 и нови став 24а Закона о јавном 

информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83 од 5. 

августа 2014, 58 од 30. јуна 2015, 12 од 12. фебруара 2016 - 

Аутентично тумачење) 
 

Члан 24. 

Конкурсна комисија 

Оцену пројеката поднетих на конкурс врши   ̶с̶т̶р̶у̶ч̶н̶а̶ комисија састављена од стручних 

лица која може да има  ̶о̶д̶ три или пет чланова (у даљем тексту: комисија). 

На пројекте који се прилажу на конкурс који се расписује ради подизања квалитета 

информисања припадника националних мањина, обавезно се прибавља мишљење 

одговарајућег националног савета националне мањине. 

Чланове  ̶с̶т̶р̶у̶ч̶н̶е  комисије из става 1. овог члана именује руководилац органа који је 

расписао конкурс. 

Чланови комисије именују се  ̶и̶ ̶т̶о̶ из реда независних стручњака за медије и медијских 

радника. 

Већина чланова комисије из става 1. овог члана именује се на предлог новинарских и 

медијских удружења уколико такав предлог постоји и уколико предложена лица 

испуњавају законом предвиђене услове. 

Чланови комисије именују се за сваки конкурс посебно, а одлука о именовању се објављује 

се на веб-сајту органа из става 2. овог члана. 

Поред чланова комисије, одлуком се именују и заменици чланова, који ће у случају 

наступања разлога који су предвиђени овим законом, обављати послове члана комисије 

уместо именованог члана. 

За члана комисије не може се именовати лице које врши јавну функцију у смислу закона 

којим се уређује спречавање корупције. 

Чланови комисије из реда независних стручњака за медије и медијских радника именују се 

из реда кандидата који су уписани у регистар независних стручњака за медије и медијских 

радника које води Министарство и који су дали пристанак за именовање. 

Услови за упис у регистре из става …. овог члана, начин њиховог доказивања, поступак 

уписа и начин објављивања регистара уређују се актом Министра.   

Члан 24а  

Сукоб интереса члана комисије 
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Члан комисије који је у сукобу интереса поводом питања из области рада комисије, који 

има сумњу да је у таквом сукобу интереса или на чији сукоб интереса комисији односно 

органу из члана 24. овог закона укаже учесник конкурса или треће лице не може 

учествовати у раду комисије. 

Појам сукоба интереса из става 1. овог закона, као и појам „повезаног лица“ тумачи се у 

складу са одредбама закона којим се уређује спречавање корупције код јавних 

функционера. 

Члан комисије који је у сукобу интереса о томе без одлагања обавештава лице које га је 

именовало и свог заменика и подноси оставку. 

Даном достављања оставке, сва права и дужности преузима заменик члана. 

По пријему обавештења о сумњи у постојање сукоба интереса члана комисије, 

руководилац органа из члана 24. овог закона, у року од 15 дана, доноси, а орган објављује, 

образложену одлуку којом утврђује да нема сметњи да члан комисије настави са радом, 

односно одлуку којом се члан комисије разрешава. 

У случају потребе, руководилац органа ће пре доношења одлуке прибавити мишљење 

Агенције за спречавање корупције, која је дужна да такво мишљење, на основу предочених 

информација, достави у року од седам дана. 

Актом Министра се прописују облици повезаности између члана комисије и учесника 

конкурса, односно лица која су повезана са учесницима конкурса, за које ће се увек 

сматрати да представљају приватни интерес који утиче или може да утиче на рад члана 

комисије.  

Напомена: предложено је брисање појма „стручна“ испред речи „комисија“, јер се 

чини да је реч о дуплирању (већ се предвиђа да ће у комисију бити именовани 

стручњаци). Уколико је потребно да остане постојећа синтагма („стручна комисија“), 

онда би њу требало користити у свим ставовима члана 24, што тренутно није случај. 

О одредбама које би биле уврштене у подзаконски акт: 

Актом министра би могли бити прецизније описани случајеви сукоба интереса који би 

водио разрешењу члана конкурсне комисије. То, између осталог, могу бити ситуације када 

члан комисије или члан његове породице, односно правно лице у којем има власнички 

удео имају финансијски интерес – власништво у издавачу медија или другог правног лица 

који ће учествовати у реализацији пројекта, ситуације када је члан комисије или члан 

његове породице члан органа управљања, запослен или радно ангажован у издавачу медија 

или код другог правног лица које ће учествовати у реализацији пројекта.   
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Предлог за измену члана 8. и 10. Уредбе о средствима за подстицање 

програма или недостајућег дела средстава за финансирање 

програма од јавног интереса која реализују удружења ("Сл. гласник 

РС" 16/2018) 
 

Члан 8.  

Комисија за спровођење конкурса 

 

За спровођење конкурса надлежни орган образује конкурсну комисију (у даљем тексту: 

комисија) и својим актом ближе уређује састав, број чланова, као и друга питања значајна 

за рад комисије. 

Поред чланова комисије, надлежни орган ће именовати и заменике чланова, који ће у 

случају наступања разлога који су предвиђени овим законом, обављати послове члана 

комисије уместо именованог члана. 

За члана комисије не може се именовати лице које врши јавну функцију. 

Чланови комисије дужни су да потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези са радом 

и одлучивањем комисије, односно спровођењем конкурса (Изјава о непостојању сукоба 

интереса). 

Именовано лице не може предузимати радње у својству члана Комисије пре него што 

потпише Изјаву из става 4 ̶2̶. овог члана. 

Сукоб интереса постоји ако je члан комисије или члан ̶о̶в̶и̶ његове 

породице  ̶(̶б̶р̶а̶ч̶н̶и̶ ̶и̶л̶и̶ ̶в̶а̶н̶б̶р̶а̶ч̶н̶и̶ ̶д̶р̶у̶г̶,̶ ̶д̶е̶т̶е̶ ̶и̶л̶и̶ ̶р̶о̶д̶и̶т̶е̶љ̶)̶, члан органа удружења, члан 

удружења, запослен или на други начин радно ангажован у  ̶и̶ ̶и̶л̶и̶ ̶ч̶л̶а̶н̶ ̶о̶р̶г̶а̶н̶а̶ удружењуа̶ 

које учествује на конкурсу или је на други начин интересно повезан са удружењем које 

учествује на конкурсу, одговорним лицем таквог удружења и са њима повезаним правним 

физичким и правним 

лицима.  ̶и̶л̶и̶ ̶б̶и̶л̶о̶ ̶к̶о̶г̶ ̶д̶р̶у̶г̶о̶г̶ ̶у̶д̶р̶у̶ж̶е̶њ̶а̶ ̶п̶о̶в̶е̶з̶а̶н̶о̶г̶ ̶н̶а̶ ̶б̶и̶л̶о̶ ̶к̶о̶ј̶и̶ ̶н̶а̶ч̶и̶н̶ ̶с̶а̶ ̶т̶и̶м̶ ̶у̶д̶р̶у̶ж̶е̶њ̶е̶м̶,̶ ̶и̶

л̶и̶ ̶у̶ ̶о̶д̶н̶о̶с̶у̶ ̶н̶а̶ ̶т̶а̶ ̶у̶д̶р̶у̶ж̶е̶њ̶а̶ ̶и̶м̶а̶ ̶б̶и̶л̶о̶ ̶к̶о̶ј̶и̶ ̶м̶а̶т̶е̶р̶и̶ј̶а̶л̶н̶и̶ ̶и̶л̶и̶ ̶н̶е̶м̶а̶т̶е ̶р̶и̶ј̶а̶л̶н̶и̶ ̶и̶н̶т̶е̶р̶е̶с̶,̶ ̶с̶у̶п̶р̶о̶т̶

а̶н̶ ̶ј̶а̶в̶н̶ом̶̶ ̶и̶н̶т̶е̶р̶е̶с̶у̶ ̶и̶ ̶т̶о̶ ̶у̶ ̶с̶л̶у̶ч̶а̶ј̶е̶в̶и̶м̶а̶ ̶п̶о̶р̶о̶д̶и̶ч̶н̶е̶ ̶п̶о̶в̶е̶з̶а̶н̶о̶с̶т̶и̶ ,̶ ̶е̶к̶о̶н̶о̶м̶с̶к̶и̶х̶ ̶и̶н̶т̶е̶р̶е̶с̶а̶ ̶и̶л̶и̶ ̶д̶

р̶у̶г̶о̶г̶ ̶з̶а̶ј̶е̶д̶н̶и̶ч̶к̶о̶г̶ ̶и̶н̶т̶е̶р̶е̶с̶а̶.̶ 

Појам „сукоба интереса“, као и појам „јавне функције“, „члана породице“  и „повезаног 

лица“ тумачи се у складу са одредбама закона којим се уређује спречавање корупције код 

јавних функционера. 
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Нарочито ће се сукобом интереса подразумевати следеће ситуације: 

1)      Члан комисије, члан његове породице, крвни сродник у правној линији или у 

побочној линији закључно са четвртим степеном сродства, или тазбински сродник 

закључно са другим степеном сродства учествује у реализацији пројеката; 

2)      Лице из тачке 1) ће учестовати у реализацији пројекта; 

3)      Члан комисије, члан његове породице, правно лице у којем је члан комисије или 

члан његове породице члан орган управљања или у којем има акције или уделе у 

вредности већој од 10% има уговорни однос са удружењем које учествује на 

конкурсу или са другим правним лицем и предузетником који ће учествовати у 

реализацији пројекта; 

4)      Члан комисије је члан органа управљања или има власнички удео у правном лицу 

које је оснивач удружења које учествује на конкурсу или код другог правног лица 

које ће учествовати у реализацији пројекта; 

  

Ближа садржина Изјаве из става 4 ̶2̶.  овог члана и  ̶б̶л̶и̶ж̶и ̶ поступак којим се ближе уређују 

околности које се сматрају сукобом интереса и утврђивање сукоба интереса у коме се води 

рачуна о непостојању сукоба интереса уређују ̶e̶ се  ̶и̶н̶т̶е̶р̶н̶и̶м̶ актом надлежног органа. 

Одмах по  ̶У̶ ̶с̶л̶у̶ч̶а̶ј̶у̶ сазнањуа̶ да се налази у сукобу интереса , члан комисије је дужан 

да  ̶о̶ ̶т̶о̶м̶е̶ ̶о̶д̶м̶а̶х ̶ обавести лице које га је именовало, остале чланове комисије и свог 

заменика и да се изузме из даљег рада 

комисије.  ̶О̶ ̶р̶е̶ш̶а̶в̶а̶њ̶у̶ ̶с̶у̶к̶о̶б̶а̶ ̶и̶н̶т̶е̶р̶е̶с̶а̶ ̶н̶а̶д̶л̶е̶ж̶н̶и̶ ̶о̶р̶г̶а̶н̶ ̶о̶д̶л̶у̶ч̶у̶ј̶е̶ ̶у̶ ̶с̶в̶а̶к̶о̶м̶ ̶с̶л̶у ̶ч̶а̶ј̶у̶ ̶п̶о̶с̶е̶б̶н̶о̶

,̶ ̶а̶ ̶к̶а̶д̶а̶ ̶у̶т̶в̶р̶д̶и̶ ̶с̶у̶к̶о̶б̶ ̶и̶н̶т̶е̶р̶е̶с̶а̶,̶ ̶и̶м̶е̶н̶о̶в̶а̶ћ̶е̶ ̶у̶ ̶к̶о̶м̶и̶с̶и̶ј̶у̶ ̶н̶о̶в̶о̶г̶ ̶ч̶л̶а̶н̶а̶ ̶к̶а̶о̶ ̶з̶а̶м̶е̶н̶у̶ .̶ Даном 

изузимања члана из рада комисије, сва права и дужности преузима заменик члана. 

По пријему обавештења о сумњи у постојање сукоба интереса члана комисије, надлежни 

орган ће у року од 15 дана донети и објавити образложену одлуку којом утврђује да нема 

сметњи да члан комисије настави са радом, односно одлуку којом се члан комисије 

разрешава. 

У случају потребе, надлежни орган ће пре доношења одлуке прибавити мишљење 

Агенције за спречавање корупције, која је дужна да такво мишљење, на основу предочених 

информација, достави у року од седам дана. 

 ̶Ч̶л̶а̶н̶о̶в̶и̶ ̶к̶о̶м̶и̶с̶и̶ј̶е̶ ̶н̶е̶ ̶д̶о̶б̶и̶ј̶а̶ј̶у̶ ̶н̶а̶к̶н̶а̶д̶у̶ ̶з̶а̶ ̶с̶в̶о̶ј̶ ̶р̶а̶д̶.̶ 

Члан 10.  

Учешће стручне јавности 

У комисију се именује најмање један 

представник ̶м̶о̶г̶у̶ ̶б̶и̶т̶и̶ ̶и̶м̶е̶н̶о̶в̶а̶н̶а̶ ̶и̶ ̶л̶и̶ц̶а̶ ̶п̶р̶е̶д̶с̶т̶а̶в̶н̶и̶ц̶и ̶ стручне јавности. 
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Надлежни орган може ангажовати и стручњаке за поједине области ради припреме анализе 

о успешности, квалитету и остварењу циљева програма који се реализују. 

Ближа мерила, критеријуме и поступак одабира стручњака из ст. 1. и 2. овог члана 

прописује својим актом надлежни орган из члана 5. став 2. ове уредбе, односно у складу са 

чланом 6. став 2. ове уредбе, приликом утврђивања конкурсних услова. 

 

 


