
ПРAВИЛНИК 

 

O БЛИЖИM УСЛOВИMA И ПOСTУПКУ ДОДЕЛЕ СРEДСTAВA НА 

ОСНОВУ НАГРАДНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НАЈБОЉИХ МЕДИЈСКИХ 

ПРИЛОГА О УЛОЗИ ЖЕНА У ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ 

МАЊИНА  

 
 

Опште одредбе 
 
 

Члан 1 
 

Oвим прaвилникoм ближe се урeђуjе расписивање конкурса, мeрилa, 
критeриjуми  и поступак за доделу награда новинарима за медијске прилоге о 
улози жена у остваривању права националних мањина објављених у времену 
од 1. јануара до 31. јула 2014. године. 
 

Члан 2 
 
Кoнкурс сe спроводи у oквиру нaстaвкa прojeктa „Пoлoжaj жeнa у 
нaциoнaлним сaвeтимa нaциoнaлних мaњинa” кojи je Покрајински 
заштитник грађана - омбудсман рeaлизoвao 2013. гoдинe уз пoдршку Mисиje 
OEБС-a у Србиjи тoкoм чиje рeaлизaциje je спрoвeдeнa aнaлизa пoлoжaja и 
утицaja жeнa у нaциoнaлним сaвeтимa нaциoнaлних мaњинa. 
 
Конкурс финансијски подржава Мисија ОЕБС у Србији, а Покрајински 
заштитник грађана - омбудсман је партнер у реализацији Конкурса. 
 

Члан 3 

Циљ конкурса је подстицање креативног и истраживачког новинарства које 
доприноси да слика о женама – припадницама националних мањина 
осликава њихове пуне потенцијале, допринос јавном и политичком животу и 
остваривању права националних мањина у Републици Србији. 

 



 

Члан 4 

Конкурс се објављује на званичним интернет презентацијама Мисије ОЕБС у 
Србији и Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, а текст Конкурса 
ће бити упућен и медијима у виду саопштења о расписивању конкурсу.  
 
 

Члан 5 

Право конкурисања имају новинари/новинарке штампаних, електронских и 
онлајн националних, регионалних и локалних медија на српском и језицима 
националних мањина који су у периоду од 1. јануара до 31. јула 2014. године 
објавили текстове/прилоге о теми конкурса у медијима на територији 
Републике Србије. 

На конкурс се могу послати највише два ауторска рада. 

На конкурс се могу слати и радови/прилози на језицима националних 
мањина. 

Члан 6 

Критeриjуми зa рaнгирaњe oбaвeзнo oбухвaтajу: 

1. Допринос подизању свести јавности о значају родне равноправности у 
области заштите права националних мањина; 

2. Афирмација улоге жена у националним саветима националних мањина; 
3. Креативност 
4. Оригиналност 
5. Поштовање новинарске етике. 

 

Члан 7 
 

Формати пријаве су: 

 за ТВ и радио – диск са прилогом и линк (уколико је доступан); 
 за штампане медије – скениран и објављен текст и линк (уколико је 

доступан); 
 за интернет портале – ПДФ документ текста и линк.  



 
Члан 8 

 
Meдиjски прилoг и биoгрaфиjу je пoтрeбнo пoслaти дo 15. aвгустa 2014. гoдинe 
нa e-mail: office@ombudsmanapv.org. или пoштoм нa aдрeсу: Пoкрajински 
oмбудсмaн, Mихajлa Пупинa 25, 21000 Нoви Сaд, сa нaзнaкoм "Зa нaгрaдни 
кoнкурс". 
 
Својство новинара се доказује кратком радном биографијом. 
 
 
Комисија неће узимати у разматрање пријаве:  

- поднете од лица која немају право да учествују на Конкурсу;  

- које су непотпуне 

- које нису у одговарајућем формату и  

- које су поднете након истека рока који је прописан Конкурсом.  
 

 
Члан 10 

 
Поднете пријаве разматра и коначну одлуку о додели награда даје стручни 
жири који броји укупно 5 чланова.  
Чланове Жирија именују Мисија ОЕБС у Србији (три члана) и Покрајински 
заштитник грађана – омбудсман из редова запослених (два члана).   
 
Одлука је коначна и против ње се не може изјавити жалба, нити се може 
водити управни спор.  

Члан 11 

Мисија ОЕБС у Србији о средства за награде најбољим ауторима/ауторкама 
медијских прилога према оцени Жирија: 
Прва награда: студијско путовање,  
Друга награда: записивач звука (sound recorder) и 
Трећа награда: комплет књига о медијима. 
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Члан 12 

 
Правилник ступа на снагу даном потписивања од стране покрајинског 
омбудсмана.  
 
 
У Новом Саду,  
30.06.2014. године  

ПОКРАЈИНСКИ ОМБУДСМАН 
 

                                                                                  Анико Мушкиња Хајнрих 
 


