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 A Köztájékoztatási és médiatörvény 25. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 83/14 és 58/14 
száma), a Köztájékoztatási projektek társfinanszírozásáról szóló szabályzat 24. szakaszának 1. bekezdése (az 
SZK Hivatalos Közlönyének 16/16 száma), Szabadka város Alapszabályának 51. szakasz 1. bekezdés 5) 
pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08 – javított és Szabadka Város Hivatalos 
Lapjának 46/11 és 15/13 száma), Szabadka város 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet (Szabadka Város 
Hivatalos Lapjának 46/2015 és 16/16 száma), a Pénzügyi terv 830-as jogcím – Műsorközvetítési és kiadói 
szolgáltatások 2016-ban, száma IV-04-402-44/2016, kelt 2016.01.05-én, és IV-04-402-44/2016-1 kelt 
2016.03.31-én. A köztájékoztatás területén médiatartalmak gyártására vonatkozó projektek 2016. évi 
társfinanszírozásáról szóló pályázat, száma: II-401-319/2016, kelt 2016. március 30-án, valamint az említett 
pályázatra (A köztájékoztatás területén médiatartalmak gyártására vonatkozó projektek 2016. évi 
társfinanszírozásáról szóló pályázat, száma: II-401-319/2016, kelt 2016. március 30-án) beérkező projekteket 
elbíráló Bizottság javaslata alapján  

Szabadka város polgármestere 2016.07.26-án meghozza az alábbi 
 

 
      HATÁROZATOT 

   Szabadka város költségvetési eszközeinek elosztásáról a köztájékoztatás területén médiatartalmak 
gyártására vonatkozó projektek társfinanszírozására 2016-ban 

 
I. 

 A Köztájékoztatás területén médiatartalmak gyártására vonatkozó projektek 2016. évi 
társfinanszírozására meghirdetett, II-401-319/2016 számú, 2016. március 30-án kelt pályázat, valamint a 
Köztájékoztatás területén médiatartalmak gyártására vonatkozó projektek 2016. évi társfinanszírozására 
meghirdetett, II-401-319/2016 számú, 2016. március 30-án kelt pályázatra beérkezett projekteket elbíráló 
Bizottság javaslata alapján összesen 19.000.000,00 dinár összeget ítélünk oda az alábbi pályázóknak: 
 

       
Sorszá
m 

Pályázó neve               A projekt neve      Odaítélt összeg 

1 PANNÓNIA 
ALAPÍTVÁNY 

„PANNON TV SZABADKAI 
MŰSORA„                                        
 

4.000.000,00 
 
 

2 SNOMA Kft. „SZABADKA MA“ elnevezésű projekt                                   
 

  900.000,00 
 
 

3 SUBOTIČKE 
NOVINE - Marketing 
és értékesítés  
 

 „Kisgazdaság – nagy fejlődés“                                         600.000,00 
 

4 DINOVIZIJA SZTR, 
TV VIDEO 
GYÁRTÁS 
 

 „Szabadka város gazdasági, 
idegenforgalmi, infrastrukturális és 
kulturális lehetőségeinek, 
fejlesztésének és programjainak a 
figyelemmel követése és bemutatása 

300.000,00 
 



 

 

2016-ban – sajtófigyelő”                                
5  YU ECO Kft. „A szabadkai polgárok közérdekű 

tájékoztatása”  
3.100.000,00 

 
6   YU ECO Kft.                      „Az újrahasznosítás útjai” 

 
 400.000,00 

 
7 HORVÁT 

FÜGGETLEN LISTA 
EGYESÜLET                     

„Hrvatske novine – hírek”  300.000,00 
 
 

8 SUBOTICA.INFO - 
NIKOLA TUMBAS 
PR Noah agency 
fényképész üzlet, 
Szabadka 

                          
„Subotica info 2016.“ 

450.000,00 
 

9 BÁCSKAI 
PRAVOSZLÁV 
EGYHÁZMEGYE - 
RADIO 
SLAVOSLOVLJE      

   „Szentséget – a világnak”     300.000,00 
 

10 BUNYEVÁC 
IFJÚSÁGI KÖZPONT 
PE – BUNYEVÁC 
RÁDIÓ              

„Bunyevác szó (Bunjevačka rič)“ 300.000,00 

11 BUNYEVÁC 
MÉDIAKÖZPONT - 
folyóirat                   

 „BOCKO ifjúsági folyóirat“                                                     300.000,00 
 

12 VIDÉKI 
INFORMÁCIÓS 
KÖZPONT                                

„A mezőgazdasági termelők 
tájékoztatása és képzése internetes 
rádión keresztül”                                                   
 

   300.000,00 

13  VIDÉKI 
INFORMÁCIÓS 
KÖZPONT - 
rádióműsor 

„Szabadka bunyevác nyelven” című 
rádiós hírműsor  

  350.000,00 
 

14 K23 ÜGYNÖKSÉG – 
RÁDIÓS ÉS 
TELEVÍZIÓS 
ÜGYNÖKSÉG 

                                                               
„Hírműsor“ 

   400.000,00 
 
 

15 CRO-INFO 
ÚJSÁGÍRÓK 
SZÖVETSÉGE     
 

„Hrvatska panorama“     500.000,00 
 

16 MÁRIA 
RÁDIÓNKÉRT 
EGYESÜLET - 
RÁDIÓ 

„Szűz Mária városa az évszázadok 
tükrében”                                         
 
 
 

   300.000,00 
 
 
 

17 DNEVNIK 
VOJVODINA PRESS 
Kft.  

  „Subotica na dlanu“                                300.000,00 

18 SU COM MEDIA 
weboldal 

„A köztájékoztatás fejlesztése a 
polgárok fokozott részvételével a 
médiatartalmak készítésében” 
 

    700.000,00 
 

19 MAGAZIN DANI                  „Ćirilizacija“ (Cirillesítés)     1.450.000,00 
 
 



 

 

20  VTV COM NET 
KFT. SZABADKA 

„Subotički ekran“- tv sorozat - Emberi 
jogok és demokrácia” 

    3.750.000,00 
 

 
 
 
 

II 
 Az odaítélt eszközök a kiválasztott pályázóknak a 15-ös Programról – Önkormányzat, 0006-os 
programtevékenység: tájékoztatás, a 830-as Műsorközvetítési és kiadói szolgáltatás, éspedig a 481991-es 
számláról – Egyéb nonprofit szervezetek támogatását célzó pályázat és szerződés szerinti szolgáltatások - 
lesznek folyósítva, összesen 19.000.000,00 dinár összegben. 
 

III 
 A támogatások a sikeres pályázóknak a Szabadka Város 2016. évi költségvetésébe befolyó 
pénzeszközök ütemének megfelelően lesznek kifizetve. 
 
 

IV 
 A kiválasztott pályázókkal az önkormányzat szerződést köt a Köztájékoztatás területén 
médiatartalmak gyártására vonatkozó projektek 2015. évi társfinanszírozásáról illetve támogatásáról, mely 
szerződés szabályozza a szerződő felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit. 

Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Társadalmi Tevékenységek Titkársága figyelemmel 
fogja kísérni a jelen határozat I. pontjában felsorolt projektek megvalósítását. 
 

V. 
 A kiválasztott pályázók a költségvetésből támogatott projektet kötelesek 2016 végéig befejezni, és a 
megvalósítást követő 15 napon belül jelentést tenni az adott köztájékoztatási projektek megvalósításáról, és a 
polgármesternek bizonyítékokat szolgáltatni a pénzeszközök rendeltetésszerű felhasználásáról. 
 A beszámolókat a „Narratív és pénzügyi beszámoló” adatlapon (2. számú adatlap) kell benyújtani, 
mely közzé lett téve Szabadka város honlapján: www.subotica.rs. 
 

 VI. 
 A jelen határozat megjelenik Szabadka Város hivatalos honlapján: www.subotica.rs., és minden 
pályázó részére el kell küldeni elektronikus formában. 
 
 
 
 

I n d o k l á s 
 
 A Köztájékoztatási és médiatörvény 24. szakaszának 3. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 
83/14 száma), és a Köztájékoztatási projektek társfinanszírozásáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 126/14 száma) alapján Szabadka város polgármestere  a II-021-56/2016 számú, 2016. június 
28-án kelt határozattal megalakította A köztájékoztatás területén médiatartalmak gyártására vonatkozó 
projektek 2016. évi társfinanszírozására meghirdetett, II-401-319/2016  számú, 2016. március 30-án kelt 
pályázatra benyújtott projekteket elbíráló bizottságot (a továbbiakban: Bizottság).  
 Az említett bizottság 2016. június 21-én értékelte a Köztájékoztatás területén médiatartalmak 
gyártására vonatkozó projektek 2016. évi társfinanszírozására meghirdetett pályázatra benyújtott projekteket. 
 A Köztájékoztatás területén médiatartalmak gyártására vonatkozó projektek 2016. évi 
társfinanszírozására vonatkozó pályázat 2016. március 30-án jelent meg.  A pályázatra 2016. május 8-ig 
lehetett jelentkezni. Határidőn belül 35 pályázati jelentkezés érkezett be.   A Bizottság tagjai megállapították, 
hogy a pályázati eljárás során teljes mértékben tiszteletben tartották a kronológiai sorrendet, és megkezdte a 
beérkezett pályázatok áttekintését.  
 A Bizottság minden támogatott köztájékoztatási projekt esetében tételesen meghatározta a 
jóváhagyott eszközök pontos összegét és rendeltetését a személyi jellegű költségekre (költségek 
specifikációja), melyek a pályázókkal kötendő szerződésekben is meg lesznek határozva. 
 



 

 

            
A fentiekkel összhangban a Köztájékoztatás területén médiatartalmak gyártására vonatkozó 

projektek 2016. évi társfinanszírozására meghirdetett, II-401-319/2016 számú, 2016. március 30-án kelt 
pályázatra beérkezett projekteket elbíráló Bizottság javaslata alapján meghozzuk a döntést a rendelkező 
részben foglaltak szerint.   
 

Jogorvoslati utasítás: A határozat végleges és nem megfellebbezhető, ellene csak közigazgatási per 
indítható kereset útján a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, a határozat kézbesítésétől számított 30 napon 
belül. A keresetet két példányban kell benyújtani. 
 
 
A Határozatot az alábbiakhoz kell eljuttatni: 
A városi közigazgatási hivatal Pénzügyi Titkárságának  
2. A városi közigazgatási hivatal Társadalmi Tevékenységek Titkárságának  
3. A közigazgatási hivatal irattárának 
 
 
             
           

                                                                                                               Polgármester 
                                                                                                               Bogdan Laban 
 

                                                     
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Információ  

A Köztájékoztatás területén médiatartalmak gyártására vonatkozó projektek 2016. évi 
társfinanszírozására meghirdetett, II-401-389 /2016 számú, 2016. március 30-án kelt pályázat 

résztvevőinek  
 

 
 Mivel a pályázóknak odaítélt eszközök összege kisebb, mint a költségvetésekben kért összegek, a 
Köztájékoztatási projektek társfinanszírozásáról szóló szabályzat 27. szakaszával (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 126/14 száma) összhangban kérjük a szóban forgó Pályázat résztvevőit, hogy haladéktalanul 
küldjék el a költségek új specifikációját az odaítélt eszközökkel összhangban, vagy az arról szóló értesítést, 
hogy elállnak a számukra odaítélt eszközöktől.   
 A költségek új specifikációját A projekt felülvizsgált költségvetése - Nyilvános felhívás alkotórészét 
képező formanyomtatványon kell benyújtani, a Nyilvános felhívásban feltüntetett címre. 
 
 
 


