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Критериуми



Критериуми 1/2
➔ Подмирени јавни давачки за 

календарската 2017 година;
➔ Да нема отворена постапка за стечај;
➔ Да нема отворена постапка за 

ликвидација;
➔ Да нема изречена споредна казна 

забрана за учество во постапки за 
јавен повик, доделување на договори 
за јавна набавка и договори за јавно 
приватно партнерство;

➔ Да нема изречена споредна казна 
привремена или трајна забрана за 
вршење на одделна дејност;

➔ Да се регистрирани во Регистерот на 
издавачи на печатени медиуми во 
Агенцијата за аудио и аудио-
визуелни медиуми;

Врз основа на добиените барања и 
доставената уредна и комплетна 
документација, се врши изборот на 
корисниците на средства за програма 
врз основа на следните критериуми:



➔ Да се печателе и дистрибуирале 
на пазарот најмалку три години 
до денот на објавувањето на 
Јавниот повик;

➔ Последните три години до денот 
на објавувањето на Јавниот 
повик во континуитет да се 
продавале на пазарот по цена од 
минимум 10 денари за 
националните дневни весници, 
минимум 10 денари за локалните 
неделници и минимум 50 денари 
за националните неделници;

➔ Под кривична и материјална 
одговорност се гарантира 
точноста на податоците.

Критериуми 2/2

Врз основа на добиените барања и 
доставената уредна и комплетна 
документација, се врши изборот на 
корисниците на средства за програма 
врз основа на следните критериуми:



Одобрени барања и
висина на одобрениот износ



Одобрени барања и висината на износот



Одбиени барања



Порта 3

Иако има доставено уредна и комплетна 
документација, нема право на учество на Јавниот 
повик бидејќи не го исполнува основниот услов 
за право на учество, кој гласи: „печатениот 
медиум треба да биде од општ информативен 
карактер и да објавува содржина насочена кон 
непрекинато информирање на јавноста за 
тековните политички, економски, социјални и 
културни прашања“. Комисијата заклучи дека 
Порта 3 е специјализирано списание за 
градежништво, архитектура и екологија.

Шења

Комисијата утврди дека барателот со архивски 
број 10797/10 (Културно здружение Визиони-М / 
Шења) нема уредна и комплетна документација 
бидејќи во барањето недостасува Изјава дека 
барателот под морална, материјална и кривична 
одговорност гарантира за точноста и 
веродостојноста на наведените податоци и 
Потврда дека со правосилна пресуда не му е 
изречена прекршочна санкција забрана за вршење 
на професија, дејност или должност, односно 
привремена забрана за вршење одделна дејност.

Одбиени барања



Предвидена сума 
од Буџетот за 
Програмата

 50.000.000 денари.

Вкупно исплатена 
сума од Буџетот 
за Програмата

 42.568.620 денари.
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