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                                                         П Р Е Д Л О Г  
                            

 
 Предлаже се Градоначелнику Града Суботице да се средства предвиђена буџетом Града 
Суботице за  суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног 
информисанаја у 2016. години  доделе следећим учесницима Јавног конкурса: 

 
          1.ЗОРАН КОКАР ПР , КОМПЈУТЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ, ТРГОВИНА И 
КОМИСИОН СТУДИО КОКАР, БЕОГРАД - МИСС6ТЕЕН 

Комисија није подржала суфинансирање пројекта: „Интернет и друштвене мреже у служби 
едукације младих“, из разлога што не испуњава циљеве конкурса, првенствено у области примарних 
циљних група која се односи на тинејџере, а нису фокусирани грађани Суботице. У опису општег 
циља пројекта наведено је да су тинејџери најугроженија популација, без објашњења врсте 
угрожености као и како би пројекат решио проблем.Такође подносилац пријаве није доставио 
показатељ посећености wеб портала са територија града Суботице. 

 
2.“HONESTAS AGENCIJA“ Имре Шебешћен-Вајдасáг ма 
Чланови Комисије сматрају да пројекат:“ Суботичка програмска панорама“ не испуњава 

услове конкурса јер нису јасно дефинисане циљне групе, као ни оправданост трошкова са становишта 
економске оправданости предлога буџета у односу на циљ активности за предложени пројекат. 

 
3.“FONDACIJA PANONIJA“- ПАННОН ТВ , ПАННОН РАДИО 
Комисија сматра да пројекат: „ Суботички програм Панон тв“ задовољава услове конкурса 

јер у највећој могућој мери задовољава јавни интерес грађана Суботице. Имајући у виду ограничена 
средства расположивог буџета, Комисија предлаже да се за пројекат додели 4.000.000,00 динара, уз 
напомену да се средства определе за персоналне трошкове. 

 
4.СНОМА доо- ТЕЛЕВИЗИЈА ИКС 
Мишљење Комисије је да је пројекат: „Суботица данас“ подобан да се оствари јавни интерес 

у области јавног информисања. Приликом одлуке Комисија је имала у виду да пројекат испуњава 
намене конкурса посебно због усклађености пројекта са потребама и приоритетима циљних група. 
Предлаже се да се за пројекат определи 900.000,00 динара уз напомену да се средства определе за 
персоналне трошкове. 

 
5.СУБОТИЧКЕ НОВИНЕ- маркетинг и пласман   
Комисија сматра да  пројекат „ Мала привреда-велики развој“ задовољава услове конкурса, 

имајући у виду да је фокус пројекта усмерен на развој малих предузећа , као и настојање да се 
оствари двосмерна комуникација. Комисија сматра да је у овом пројекту заступљено иновативно 
решавање интеракције између медија и конзумената. Предлаже се да се за пројекат определи 
600.000,00 динара, уз напомену да се средства определе за персоналне трошкове. 



 
6.СЗТР И ТВ ВИДЕО ПРОДУКЦИЈА „ДИНОВИЗИЈА“  
Чланови Комисије сматрају да  пројекат: „Медијско праћење и презентација економских, 

привредно-туристичких, инфраструктурних и културних потенцијала, развоја и програма 
Града Суботице у 2016. години“  задовољава  услове конкурса, јер медијским праћењем путам wеб 
портала  као интерактивног облика  комуникације, унапређује информисање грађана Суботице и 
доприноси презентацији туристичких, културних, привредних потенцијала града. За овај пројекат 
предложени износ је 300.000,00 динара, такође уз напомену да се средства определе за персоналне 
трошкове. 

 
7.Удружење грађана „МАЛИН“  
Комисија сматра да пројекат „Јачање и унапређење јавног информисања у области 

животне средине и људских права у Суботици“ нема јасно дефинисане циљне групе, нису 
наведени показатељи који их могу дефинисати те да пројекат не задовољава услове  конкурса. Такође 
трошкови наведени у буџету пројекта не показују довољан степен оправданости са становишта 
економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности предложеног 
пројекта. 

 
8.“YU ECO“ ДОО СУБОТИЦА- ТВ  
Комисија сматра да пројекат: „ Остваривање јавног интереса грађана Суботице у области 

јавног информисања“ испуњава услове конкурса јер у свим својим сегментима испуњава највећи 
број критеријума наведених за оцену пројекта. За суфинансирање овог пројекта предлаже се 
3.100.000,00 динара, уз напомену да се додељена средства определе за персоналне трошкове. 

 
9.“YU ECO“ ДОО СУБОТИЦА- РАДИО 
Мишљење Комисије је да пројекат „ Путеви рециклаже“ испуњава услове конкурса и 

предлаже да се за пројекат доделе средства у висини 400.000,00 динара, уз напомену да се додељена 
средства определе за персоналне трошкове. Приликом давања предлога Комисија је имала у виду да 
пројекат има велики значај за едукацију грађана у циљу унапређења заштите животне средине.  

 
10.УДРУГА ХРВАТСКА НЕЗАВИСНА ЛИСТА – МЈЕСЕЧНИК ХРВАТСКЕ НОВИНЕ 
 Комисија није подржала пројекат: „ Мјесечник хрватске новине“ , јер не испуњава услове 

конкурса, у опису и специфичним циљевима пројекта не показује никакве активности ван основне 
делатности медија која се реализује невезано за пројекат. Поред тога буџет и оправданост трошкова 
не задовољавају  услове конкурса са становишта усклађености предвиђеног трошка са предвиђеним 
активностима. 

 
11.УДРУГА ХРВАТСКА НЕЗАВИСНА ЛИСТА –  ХРВАТСКЕ НОВИНЕ-ВИЈЕСТИ 
Мишљење Комисије је да пројекат: „Хрватске новине- вијести“-интернет  испуњава услове 

конкурса, имајући у виду да се пројекат односи на информисање о раду институција хрватске мањине 
, те да унапређује заштиту језика и културе. Комисија предлаже да се за пројекат определи 300.000,00 
динара, уз напомену да се додељена средства определе за персоналне трошкове. 

 
12. ИНСТИТУТ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗЕЛЕНИ 

КРУГ- 
ЕКОЛИСТ НОВИ САД 
Комисија сматра да пројекат: „Суботица град-зелени град“ не испуњава јавни интерес за 

информисањем грађана Суботице, јер у пројекту нису наведени показатељи медијске заступљености 
часописа Еколист у Суботици. Поред тога недовољно су дефинисани индикатори резултата као и 
одрживост пројекта. 

 
13.“SUBOTICA. INFO“- НИКОЛА ТУМБАС ПР Фотографска радња „NOAH AGENCY“ 

Суботица 
Комисија подржава пројекат: „Суботица инфо 2016.“ сматра да у потпуности задовољава 

услове конкурса и предлаже да се определи 450.000,00 динара, уз напомену да се додељена средства 
усмере на персоналне трошкове. Приликом доношења предлога  Комисија је имала у виду јасно 
дефинисан опис стања, као и начин решавања.  



 
14.ПРАВОСЛАВНА ЕПАРХИЈА БАЧКА- РАДИО СЛАВОСЛОВЉЕ 
Чланови Комисије сматрају да пројекат: „Светлост свету“ задовољава услове конкурса и 

предлажу да се за пројекат определи 300.000,00 динара, уз напомену да се додељена средства усмере 
на персоналне трошкове. Комисија је предлог донела имајући у виду да пројекат има за циљ 
производњу и емитовање  програма који промовише љубав међу људима, узајамну помирљивост у 
мултинационалној средини као што је Суботица. 

 
15.УГ. БУЊЕВАЧКИ ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР- БУЊЕВАЧКИ РАДИО 
Комисија сматра да пројекат: „Bunjevačka rič“ -радио емисија, испуњава услове конкурса и 

предлаже да се додели 300.000,00 динара, уз напомену да се средства усмере на финансирање 
персоналних трошкова. Комисија је предлог донела имајући у виду да пројекат има за циљ 
остваривање права на информисање на матерњем језику, као и неговање и очување буњевачког 
језика. 

 
16. БУЊЕВАЧКИ МЕДИА ЦЕНТАР – Интернет гласило 
Комисија сматра да се циљ пројекта „Буњевачка рич“, чије се емитовање предвиђа путем 

Интернет гласила, већ остварује путем пројекта „Буњевачка рич“ који се реализује путем радио 
станице, те предлаже да се овај пројекат не подржи. 

 
17.БУЊЕВАЧКИ МЕДИА ЦЕНТАР-Часопис 
Комисија подржава  пројекат: часопис за младе „BOCKO“ износом од 300.000,00 динара, 

стога што је усмерен на издавање листа за младе, популацију која није била заступљена у довољној 
мери  на буњевачком језику, па самим тим представља својеврсну иновацију на пољу информисања. 
Напомена Комисије је да се средства усмере на персоналне трошкове. 

 
18.РУРАЛНИ ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР 
Комисија сматра да пројекат: „Информисање и обука пољопривредних произвођача путем 

интернет радија“, задовољава услове конкурса  и предлаже да се додели 300.000,00 динара, уз 
напомену да се додељена средства усмере на персоналне трошкове. Приликом доношења предлога, 
Комисија је имала у виду да пројекат садржи информативне емисије намењене пољопривредним 
произвођачима, на мађарском језику. Овај пројекат је јединствен по избору теме , те Комисија сматра 
да има велику шансу за самоодрживост. 

 
19.БУЊЕВАЧКИ МЕДИА ЦЕНТАР – Радио емисија 
Комисија сматра да пројекат: Информативна радио емисија  „ Subotica na bunjevačkom“ 

испуњава услове конкурса, кроз остваривање јавног интереса за информисање Буњеваца на матерњем 
језику. За овај пројекат чланови Комисије предожили су 350.000,00 динара, уз напомену да се 
додељена средства усмере на персоналне трошкове. 

 
20. „AGENCIJA К23“- АГЕНЦИЈА ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ АКТИВНОСТИ 
Чланови Комисије сматрају да пројекат: „Информативни програм“ испуњава основне 

услове конкурса, првенствено на информисање друштвено-политичког живота града. За овај пројекат 
предлаже се 400.000,00 динара уз напомену да се посебно обрати пажња на структуру буџета , 
трошкове за реализацију пројекта, везане за персоналне трошкове. 
 

21.УДРУЖЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ И РАЗВОЈ ОКРУЖЕЊА И ГРАДИТЕЉСКОГ 
НАСЛЕЂА „PROTEGO“ СУБОТИЦА 

Комисија сматра да пројекат „Само је природи лако расипати“ није задовољио услове 
конкурса јер циљне групе нису јасно дефинисане, као и да сама идентификација проблема полази од 
субјективног става подносиоца пројекта, те Комисија сматра да пројекат не задовољава основне 
интересе јавног информисања грађана Суботице. 

 
22.  Предузеће за издаваштво  ВИЗИЈА МВП ДОО 
Комисија сматра да пројекат: „Информисање грађана о активностима месних заједница у 

Суботици“, не може бити подржан, пошто буџет пројекта није дефинисан. Сходно томе Комисија 
није могла да додели средства. 



 
23.УДРУЖЕЊЕ НОВИНАРА „CRO-INFO“ 
Комисија сматра да пројекат: „ Хрватска панорама“ -тв програм на хрватском језику 

испуњава критеријуме конкурса, јер за циљ има квалитетно информисање грађана Суботице на 
хрватском језику. Стога предлаже да се за пројекат додели 500.000,00 уз напомену да се средства 
усмере на персоналне трошкове. 

 
24.ХРВАТСКО УДРУЖЕЊЕ НОВИНАРА „КРО-ЊУЗ“ 
Комисија сматра да пројекат: „Наша ријеч“ радио програм на хрватском језику, не може 

бити подржан, јер садржај пројекта није јасно дефинисан, нису издиференциране циљне групе , 
наведени број учесника пројекта није у сразмери са обимом пројектних активности. 

 
25. УДРУЖЕЊЕ -ЗА НАШУ РАДИО МАРИЈУ 
Комисија сматра да пројекат: „ Град свете Марије у огледалу векова“ испуњава услове 

конкурса имајући у виду да пројекат има за циљ теме везане за дијалог, толеранцију и живот у миру и 
заједништву у мултиетничкој и мултиконфесионалној средини као што је Суботица , као и да се 
реализује на мађарском језику. Предложено је да се пројекат суфинансира износом од 300.000,00 
динара, уз напомену да се средства усмере на персоналне трошкове. 

 
26.ДНЕВНИК ВОЈВОДИНА ПРЕСС ДОО  
Комисија сматра да пројекат „Суботица на длану“ испуњава услове јер има за циљ 

информисање грађана Суботице, на целој територији аутономне покрајине. 
Предложени износ за овај пројекат је 300.000,00 динара, уз напомену да се додељена средства 

усмере на персоналне трошкове. 
 
27.УДРУЖЕЊЕ НОВИНАРА „CRO NEWS“  
Комисија сматра да пројекат „ Хрватска панорама“ тв програм на хрватском језику, не 

задовољава услове конкурса, јер нису јасно дефинисани циљеви пројекта, циљне групе као и значај 
пројекта за информисање грађана. 

 
28.“SUCOM MEDIA“ ПР wеб портал 
Комисија сматра да пројекат „Унапређење јавног информисања кроз повећано учешће 

грађана у креирању медијског садржаја“ задовољава захтеве конкурса ,посебно са становишта да 
пружа обиље сервисних информација, намењених првенствено грађанима Суботице , а и свима које 
интересују суботичка дешавања , те предлаже да се пројекат суфинансира са 700.000,00 динара, уз 
напомену да се средства усмере на персоналне трошкове.Висину износа опредељује висока 
посећеност сајта. 

 
29.“ФАБРИКА СЛОВА“ 
Комисија сматра да пројекат „Моја Суботица“ не задовољава први критеријум за оцену 

пројеката, мера у којој је предложена пројектна активност, подобна да оствари јавни интерес у 
области јавног информисања. Такође, пројекат није усклађен са приоритетним потребама циљних 
група у области јавног информисања. 

 
           30.МАГАЗИН -ДАНИ  
          Комисија сматра да пројекат „Ћирилизација“ испуњава услове конкурса, првенствено имајући 
у виду циљ пројекта, потребу унапређења заштиту и развоја људских права и демократије, као једног 
од кључних елемената јавног информисања у актуелном тренутку друштвеног развоја града 
Суботице. Предлаже се да се пројекат суфинансира у износу од 1.450.000,00 динара, уз напомену да 
се средства усмере на финансирање персоналних трошкова. 
 
           31.“VTV COM NET“ ДОО СУБОТИЦА 
           Комисија сматра да пројекат „Суботички екран-тв серијал- људска права и демократија“ 
испуњава услове конкурса, посебно у делу општег циља пројекта јер представља допринос подизању 
свести целокупне јавности у потреби унапређења , заштите и развоја људских права и демократија 
кроз слободан развој личности. Пројекат је поред грађана намењен и локалним медијима у Суботици 
као примарним групама. Предлаже се 3.750.000,00 динара уз напомену да се додељена средства 



усмере на финансирање персоналних трошкова. 
 
          32.ДРУШТВО ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ АКТИВНОСТИ „KOPERNIKUS CABLE 
NETWORK“, Друштво са ограниченом одговорношћу, НИШ 
          Пројекат: „Сва лица Суботице“ није подржан јер буџет и оправданост трошкова у односу на 
циљ и пројектне активности није усуглашен са пројектним активностима , нити је структурно 
транспарентан. 
 
      33.БЕТА ПРЕСС ДОО 
      Комисија није подржала пројекат.:“Агенцијска продукција у циљу унапређивања јавног 
информисања на територији града Суботица“  јер не садржи ни једну специфичну активност која 
излази из основне делатности подносиоца пројекта. 
 
     34.“CONCORD TRADE“ Друштво за производњу и трговину  СУБОТИЦА  
      Комисија не подржава пројекат: „Заборављено насеље- викенд насеље“, јер није у области 
јавног информисања, те не задовољава ни један критеријум. 
 
 
    35.САВЕЗ СРБА ИЗ РЕГИОНА - „СРПСКО КОЛО“ 
    Комисија не подржава пројекат: „ Ширење информисаности људи који су родом или пореклом 
са простора бивших југословенских република“ јер сматра да пројекат не задовољава опште 
приоритете јавног информисања града Суботице, те не може да подржи буџет пројекта који 
финансира основну делатност подносиоца пријаве.  
      
 
    
 
 
                                                         

 
 

   
     
           

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


