
DRUŠTVO ZA ZAŠTITU NOVINARSKIH AUTORSKIH PRAVA

PRAVILNIK ZA PRIJAVLJIVANJE PROJEKATA

1. U sklopu svojeg djelovanja DZNAP omogućuje svojim članovima predlaganje i 
sudjelovanje u projektima u sferama koje društvo i zastupa.

2. Teme projekata trebaju biti iz sfere poticanja novinarske kreativnosti i vrednovanja 
novinarskog autorskog rata te unapređivanja društvenog i materijalnog položaja novinara. 
Posebice se to odnosi na zaštitu autorskih i srodnih prava.

3. Projekte mogu predlagati članovi DZNAP-a koji djeluju u skladu sa Statutom i Etičkim 
kodeksom DZNAP-a.

4. Prijavu projekta potrebno je poslati na odobrenje Predsjedništvu DZNAP-a. Prijava se šalje
elektroničkom poštom u ispunjenoj formi obrasca DZNAP projekata. Po potrebi članovi 
Predsjedništva mogu zatražiti i slanje fizičke dokumentacije prijave, kao i kasnije izvedbe 
projekta.

5. Članovi Predsjedništva od predlagatelja mogu zatražiti i prezentaciju projekta na jednoj od 
sjednica Predsjedništva te postaviti dodatna pitanja. Po potrebi članovi Predsjedništva mogu 
zatražiti i dopunu ili doradu prijave projekta, kao i završnog prijedloga projekta.

6. Da bi projekt i iznos kojim će se financirati bili prihvaćeni potrebna je odluka 
Predsjedništva. Ako članovi Predsjedništva procijene da završni rad ne udovoljava standardu 
struke ili DZNAP-a većinom glasova na sjednici Predsjedništva mogu odbiti projekt. Ako 
Predsjedništvo procijeni da je predloženi iznos iz troškovnika previsok za provedbu 
određenog projekta, projekt se može financirati u iznosu nižem od traženog. Za odobrenje 
projekta potrebno je da projekt dobije najmanje polovicu od maksimalnog broja bodova 
propisanih u Pozivu za prijavu projekata.



7. Prilikom predaje prijave projekt mora sadržavati i predviđeni troškovnik te rok za 
provedbu projekta.

8. Iznos eventualnog odobrenog budžeta za projekt ovisit će o procjeni valjanosti 
troškovnika, ali i o trenutačnoj bilanci predviđenoj za projekte društva. Ovisno o zahtjevnosti 
projekta moguće je u određenim situacijama omogućiti isplatu dijela potpore i prije završetka
projekta. 

9. Vrijeme trajanja Projekta moguće je produljiti ako za to postoje opravdani razlozi. Zahtjev 
za produljenjem trajanja projekta potrebno je poslati najmanje mjesec dana prije završetka 
projekta prijavljenog u Prijavi projekta.

10. Autor projekta dužan je podnijeti izvještaj o provedenim aktivnostima najmanje jednom 
tijekom trajanja projekta, u pravilu na polovici vremenskog razdoblja tijekom kojega se 
projekt provodi. Za projekte koji se provode samo jedan mjesec nije potrebno podnositi 
izvještaj.

11. Predsjedništvo DZNAP-a po potrebi može povećati predviđeni ukupan iznos raspoloživih
sredstava za natječaj koji se raspisuje u jednoj godini, ako zaprimi veći broj kvalitetnih 
prijedloga projekata koji potiču ostvarenje ciljeva DZNAP-a.

9. Odobreni i završeni projekt DZNAP primarno objavljuje na svojim internetskim 
stranicama, ali moguće su objave i na profilima DZNAP-a na društvenim mrežama i u široj 
javnosti. 
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