
Полазећи од потребе заједничког деловања на 
остварењу уставног права грађана на 
обавештеност, афирмисању вредности 

грађанског друштва, неговању друштвене 
одговорности, демократских начела и других 

општих вредности, 
данa 16.05.2022. године закључује се 

 

 

Споразум о медијском партнерству и сарадњи 
 

1) Еколошког центра „Станиште“, невладиног, непрофитног удружења из Вршца, улица Жарка 
Зрењанина 26/32, кога заступа Златија Чочић Краснић, председница и 

 

2) Портала Аутономија, из Новог Сада, улица Змај Јовина 3/1, кога заступа Бранка Драговић Савић 
главни и одговорни уредник 

 

Члан 1. 

Предмет споразума је објављивање медијских садржаја произведених током активности  

Еколошког центра „Станиште“, у циљу слободног, потпуног и благовременог информисања, који  

доприносе подизању општег сазнајног и културног нивоа грађана. 

 

Члан 2. 

Еколошки центар „Станиште“ обезбеђује медијске садржаје, пре свега у области заштите  

животне средине, који су настали током истраживања стања јавних политика, радионица, семинара 

и других програмских активности. 

Медијски садржаји су текстови са пратећим инфографикама, видео/аудио материјалима. 

Медијски садржаји морају бити потпуно некомерцијални, непрофитни, од општег и јавног  

интереса, а теме морају бити у вези са питањима од јавног значаја, у циљу испуњења интереса 

грађана и заинтересоване јавности, у захтеваном квалитету за јавно објављивање. 

 

Члан 3. 

Портал Аутономија обезбеђује јавно објављивање медијских садржаја из члана 2. на својој 

интернет страници, као и страницама на друштвеним мрежама. 

Портал може преузети садржаје у оригиналној верзији, или их професионално прилагодити 

свом медијском формату, без нарушавања суштине, уз навођење ЕЦ „Станиште“ као извора. 

 

Члан 4. 

Обе стране су сагласне да се произведени садржаји објављују бесплатно, без трошкова било 

за једну или другу страну. 

Садржаји се могу објављивати и уз накнаду, уколико су буџетом пројекта који спроводи 

Еколошки центар „Станиште“ такви трошкови одобрени. 

 

Члан 5. 

Споразум ступа на снагу даном потписивања и његово важење није временски ограничено. 

Споразум је сачињен у 4 (четири) примерка од којих свака страна задржава по 2 (два). 

 
Еколошки центар „Станиште“ Портал Аутономија 
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