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 На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 
83/14 и 58/14), чл. 24.став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса 
у области јавног информисња ("Службени гласник РС", бр. 16/16), члана 51. став 1. тачка 5 Статута 
Града Суботице («Службени лист Општине Суботица» број 26/08 и 27/08 – исправка и «Службени 
лист Града Суботице», бр. 46/11 и 15/13), Одлуке о буџету Града Суботице за 2016. годину 
(«Службени лист Града Суботице», број 46/15 и 16/16), Финансијског плана Функције 830 – Услуге 
емитовања и издаваштва за 2016.годину број IV-04-402-44/2016 од 5.01.2016.године и IV-04-402-
44/2016-1 од 31.03.2016. Јавног конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских 
садржаја из области јавног информисања у 2016. години број: II-401-319/2016 од 30. марта 2016. 
године и Предлога Комисије за оцену пројеката поднетих по Конкурсу за суфинансирање пројеката 
производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2016. години број: II-401-319 /2016 
од 30. марта 2016. године 

Градоначелник дана 26.07.2016. године доноси 
 

 
      Р Е Ш Е Њ Е 

  о расподели средстава буџета Града Суботице 
за  суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области  

јавног информисања у 2016. години 
 

I 
 На основу расписаног Јавног конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских 
садржаја из области јавног информисања у 2016. години број: II-401-319/2016 од 30. марта 2016. 
године, а на предлог Комисије за оцену пројеката поднетих по Конкурсу за суфинансирање пројеката 
производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2016. години број: II-401-319 /2016 
од 30. марта 2016. године, од 20. јула 2016.године додељују се средства у укупном износу од 
19.000.000,00 динара, следећим подносиоцима пријава по Јавном конкурсу: 
 

       
Ред.бр. Носилац пројекта               Назив пројекта      Додељени износ 

1 ФОНДАЦИЈА 
ПАНОНИЈА 

„СУБОТИЧКИ ПРОГРАМ ПАНОН 
ТВ“                                         
 

4.000.000,00 
 
 

2 СНОМА доо „СУБОТИЦА ДАНАС“                                  
 

  900.000,00 
 
 

3 СУБОТИЧКЕ 
НОВИНЕ- маркетинг 
и пласман 
 

 „Мала привреда- велики развој“                                         600.000,00 
 

4 СЗТР И ТВ ВИДЕО 
ПРОДУКЦИЈА-
ДИНОВИЗИЈА 

 „Медијско праћење и презентација 
економских, привредно-
туристичких, 

300.000,00 
 



  инфраструктурних и 
културних потенцијала, развоја и 
програма Града Суботице у 
 2016. години“ “                                

5  YU ECO DOO „Остваривање јавног интереса 
грађана Суботице у области јавног 
             информисања“ 

3.100.000,00 
 

6   YU ECO DOO                      „Путеви рециклаже“ 
 

 400.000,00 
 

7 УДРУГА 
ХРВАТСКА 
НЕЗАВИСНА 
ЛИСТА                     

„Хрватске новине- вијести“  300.000,00 
 
 

8 SUBOTICA .INFO -
НИКОЛА ТУМБАС 
ПР ФОТОГРАФСКА 
РАДЊА „NOAH 
AGENCY“ 

                          
„Суботица инфо 2016.“ 

450.000,00 
 

9 ПРАВОСЛАВНА 
ЕПАРХИЈА БАЧКА- 
РАДИО 
СЛАВОСЛОВЉЕ 

   „Светлост свету“     300.000,00 
 

10 УГ. БУЊЕВАЧКИ 
ОМЛАДИНСКИ 
ЦЕНТАР- 
БУЊЕВАЧКИ 
РАДИО            

„Буњевачка рич“ 300.000,00 

11 БУЊЕВАЧКИ 
МЕДИА ЦЕНТАР-
Часопис                   

 часопис за младе „БОЦКО“                                                     300.000,00 
 

12 РУРАЛНИ 
ИНФОРМАТИВНИ 
ЦЕНТАР                                

„Информисање и обука 
пољопривредних произвођача путем 
интернет радија“                                                   
 

   300.000,00 

13  БУЊЕВАЧКИ 
МЕДИА ЦЕНТАР – 
Радио емисија 

Информативна радио емисија  „ 
Суботица на буњевачком“ 

  350.000,00 
 

14 АГЕНЦИЈА К23- 
АГЕНЦИЈА ЗА 
РАДИО И 
ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ 
АКТИВНОСТИ 

                                                               
„Информативни програм“ 

   400.000,00 
 
 

15 УДРУЖЕЊЕ 
НОВИНАРА „CRO-
INFO“     
 

„ Хрватска панорама“    500.000,00 
 

16 УДРУЖЕЊЕ „ЗА 
НАШУ РАДИО 
МАРИЈУ“ 

„ Град свете Марије у огледалу 
векова“                                         
 
 
 

   300.000,00 
 
 
 

17 ДНЕВНИК 
ВОЈВОДИНА 
ПРЕСС ДОО  

 „Суботица на длану“                                300.000,00 

18 “SU COM MEDIA“  
wеб портал 

„Унапређење јавног информисања 
кроз повећано учешће грађана у 

    700.000,00 
 



креирању медијског садржаја“ 
 

19 МАГАЗИН ДАНИ                  „Ћирилизација“     1.450.000,00 
 
 

20  „VTV COM NET“ 
ДОО СУБОТИЦА 

„Суботички екран-тв серијал- 
људска права и демократија“ 

    3.750.000,00 
 

 
 
 
 

II 
 Пренос додељених средстава извршиће се изабраним подносиоцима пријаве са Програма 15: 
Локална самоуправа, програмска активност 0006: информисање функције 830 – Услуге емитовања и 
издаваштва са конта 481991 – дотације осталим непрофитним организацијама у укупном износу 
19.000.000,00 динара 
 

III 
 Средства ће се изабраним подносиоцима пријаве исплаћивати у складу са динамиком прилива 
средстава у буџет Града Суботице за 2016. годину. 
 
 

IV 
 Са изабраним подносиоцима пријаве ће се закључити уговори о суфинансирању пројекта 
производње медијских садржаја у области јавног информисања, којим ће се регулисати међусобна 
права и обавезе уговорних страна. 

Секретаријат за друштвене делатности Градске управе Града Суботице пратиће реализацију 
пројеката из тачке I овог решења. 
 

V 
 Изабрани подносиоци пријаве дужни су да пројекат реализују до истека 2016. године и да   у 
року од 15 дана, а најкасније до 15.јануара 2017. године, након реализације пројекта, поднесу 
извештај о реализацији пројеката у области јавног информисања и доставе доказе о наменском 
коришћењу финансијских средстава Градоначелнику. 
 Извештај се подноси на обрасцу «Наративни и финансијски извештај» (образац бр. 2), који је 
објављен на званичној интернет страници Града Суботице: www.subotica.rs. 
 

 VI 
 Ово решење се објављује на званичној интернет страници Града Суботице: www.subotica.rs и  
доставља сваком учеснику конкурса у електронској форми. 
 
 
 
 

О б р а з л о ж е  њ е 
 
 На основу члана 24. став 3. Закона о јавном информисању и медијима («Службени гласник 
РС», бр.83/14) и члана 19. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања («Службени гласник РС», бр.126/14), Градоначелник Града Суботице је, 
Решењем број: II-021-56/2016 од 28.јуна 2016. године, образовао Комисију за оцену пројеката 
поднетих по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног 
информисања у 2016. години број: II-401-319/2016 од 30. марта 2016. године (у даљем тексту: 
Комисија). 
 Наведена комисија је дана 20. јула 2016. године извршила оцену пројеката поднетих поводом 
расписаног Јавног конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области 
јавног информисања у 2016. години. 
 Јавни конкурс за  суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног 



информисања у 2016. години расписан је 30. марта 2016. године. Рок за подношење пријава био је 8. 
мај 2016. године. У конкурсном року пристигло је 35 пријава.  Чланови Комисије утврдили су да је у 
потпуности испоштована хронологија поступака у спровођењу конкурсног процеса и приступила 
прегледању приспелих пријава. 
 За сваки подржани пројекат за суфинансирање медијског садржаја Комисија је одредила  
тачан износ и намену одобрених средстава за персоналне трошкове, који ће се дефинисати у 
Уговорима са подносиоцима пријава. 
 У складу са горе изнетим, а на основу предлога Комисије за оцену пројеката поднетих по 
Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног 
информисања у 2016. години број: II-401-319/2016 од 30. марта 2016. године, одлучено је као у 
диспозитиву.          
 Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и против њега није допуштена жалба 
већ се може тужбом покренути управни спор код Управног суда Београд у року од 30 дана од дана 
достављања решења.Тужба се предаје у два примерка. 
 
 
Решење доставити: 
1.Секретаријату за финансије Градске управе 
2.Секретаријату  за друштвене делатности Градске управе 
3.Архиви Градске управе 
 
 
             
           

                                                                                                               Градоначелник, 
                                                                                                               Богдан Лабан 
 

                                                     
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Информација  
за учеснике Јавног конкурса за суфинансирање пројеката производње 

 медијских садржаја из области јавног информисања у 2016. години број: II-401-319/2016 од 30. 
марта 2016. године 

 
 
 Како су опредељена средства додељена подносиоцима пријава мања од средстава тражених 
буџетом, у складу са чланом 27. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисња ("Сл. гласник РС", бр. 126/14), позивају се учесници 
наведеног Конкурса да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним 
средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.  
 Нова спецификација трошкова доставља се на обрасцу који је саставни део Јавног позива -
Ревидирани буџет пројекта, на адресу назначену у Јавном позиву. 
 
 
 


