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 Temeljem članka 19. Zakona o javnom informiranju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 
83/14, 58/15 i 12/16 –), Odluke o proračunu Grada Subotice za 2016. godinu („Službeni list Grada 
Subotice“, br. 46/15), Pravilnika o sufinanciranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u području 
javnog informiranja („Službeni glasnik RS“, br. 16/16) i Rješenja broj: II-401-109/2016 od 2. veljače 
2016. godine, 

gradonačelnik Grada Subotice, dana 30. ožujka 2016. godine raspisuje 
 

                                                                 NATJEČAJ 
za sufinanciranje projekata proizvodnje medijskih 

 sadržaja iz područja javnog informiranja u 2016. godini 
             

Namjena Natječaja je: ostvarivanje javnog interesa građana Subotice u području javnog 
informiranja, razvitak medijskog pluralizma, uvođenje, poboljšanje ili proširenje programskih sadržaja 
u novinama ili elektroničkim medijima, uključujući i internetske stranice, na jezicima nacionalnih 
manjina koji se koriste na području Grada Subotice, koji pridonose istinitom, nepristranom, 
pravovremenom i potpunom informiranju svih građana; zaštita i razvitak ljudskih prava i demokracije, 
unaprjeđivanje pravne i socijalne države; slobodni razvoj ličnosti i zaštita djece i mladih, razvitak 
kulturnog i umjetničkog stvaralaštva; razvitak obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao dio 
obrazovnog sustava; razvitak znanosti, sporta i tjelesne kulture; zaštita okoliša i zdravlja ljudi; 
unaprjeđivanje medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji pridonose 
zadovoljavanju potreba građana Subotice za informacijama i sadržajima iz svih područja života. 
 
  Sredstva opredijeljena za ovaj natječaj iznose 19.500.000,00 dinara 
    
 Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 300.000,00 dinara, a najveći 
iznos sredstava po projektu iznosi 6.000.000,00dinara.  
 Sudionik Natječaja može podnijeti zahtjev za sufinanciranje najviše do 80% vrijednosti 
projekta.   
 

  I. PRAVO SUDJELOVANJA 
 

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju: 
1.   izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija koji se vodi u Agenciji za 

gospodarske registre, s podacima upisanim sukladno Zakonu; 
2.   pravna osoba, odnosno poduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji 

priloži dokaz da će sufinancirani medijski sadržaj biti realiziran putem medija koji je upisan 
u Registar medija.  

 
Pravo sudjelovanja na Natječaju nemaju izdavači  koji se financiraju iz javnih prihoda. 
Pravo sudjelovanja na Natječaju nemaju osobe koje su u prethodnom razdoblju dobile sredstva 

od Grada Subotice namijenjena projektnom sufinanciranju, a nisu u ugovorom propisanom roku i 
formi podnijele narativno i financijsko izvješće, i osobe za koje se utvrdi da su sredstva nenamjenski 
trošile. 

Sudionik Natječaja može konkurirati samo s jednim projektom. 
Izdavač više medija ima pravo sudjelovanja na Natječaju s jednim projektom za svaki medij. 



Sudionik natječaja koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namijenjena 
projektnom sufinanciranju u području javnog financiranja na republičkoj, pokrajinskoj ili lokalnoj 
razini, može sudjelovati na natječaju za sufinanciranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to 
u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrijednosti projekta.  

 
  II. KRITERIJI ZA OCJENU PROJEKATA 

 
Kriteriji na temelju kojih će se ocjenjivati projekti prijavljeni na Natječaj su:  

1)  mjera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna ostvariti javni interes u području javnog 
informiranja; 
2)   mjera  pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima. 
Temeljem kriterija iz stavka 1. točka 1) ovoga članka, osobito se ocjenjuje: 

1. Značaj projekta sa stanovišta: 
- ostvarivanja javnog interesa u području javnog informiranja; 
- ostvarivanja namjene natječaja; 
- usklađenosti projekta s realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih skupina;  
- identificiranih i jasno definiranih potreba ciljnih skupina; 
- zastupljenosti  inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa. 
2. Utjecaj  i izvodljivost sa stanovišta: 
- usklađenosti planiranih aktivnosti s ciljevima,  očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih 
skupina; 
- stupnja utjecaja projekta na kvalitetu informiranja ciljne skupine; 
- mjerljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta; 
- razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta; 
- stupnja razvojne i financijske održivost projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što 
se okonča potpora). 

  
3. Kapaciteti sa stanovišta: 
- stupnja organizacijskih i upraviteljskih sposobnosti predlagatelja projekta; 
- neophodnih resursa za realiziranje projekta; 
- stručnih i profesionalnih referenci predlagatelja projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i 
aktivnostima projekta. 
4. Proračun i opravdanost troškova sa stanovišta: 
- preciznosti i razrađenosti proračuna projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška s 
projektnim aktivnostima; 
- ekonomske opravdanosti prijedloga proračuna u odnosu na cilj i projektne aktivnosti. 

Temeljem kriterija iz stavka 1. točka 2) ovoga članka, osobito se ocjenjuje: 
            1. jesu li sudioniku natječaja izrečene mjere od strane državnih tijela, regulatornih tijela ili 
tijela samoregulacije u posljednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda 
(podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tijela za elektroničke medije, za elektroničke  
medije, a od Vijeća za tisak, za tiskane i online medije); 
           2.  dokaz o tomu da su nakon izricanja kazni ili mjera poduzete aktivnosti koje jamče da se 
slični slučaj neće ponoviti. 
 

 III. DOKUMENTACIJA 
 

Sudionik Natječaja je obvezan dostaviti sljedeću dokumentaciju: 
1. Popunjeni i ovjeren prijavni Obrazac 1 u dva primjerka 
 - Popunjen prijedlog projekta, i  
 - Popunjen proračun projekta. 
Obrazac se preuzima s internetske stranice Grada: www.subotica.rs - rubrika natječaji i oglasi 

Obrazac 1.     
2. Preslike dokumenata u jednom primjerku: 



- rješenje o registraciji pravne osobe ili poduzetnika u Agenciji za gospodarske registre; 
- rješenje o registraciji medija u Registru medija koji se vodi u Agenciji za gospodarske registre 
s podacima upisanim sukladno Zakonu o javnom informiranju i medijima; 
- potvrda Narodne banke Republike Srbije da nema evidentirane osnove i naloge u prisilnoj 
naplati (da nema blokiran račun); 
- dozvola za emitiranje radijskog i/ili TV programa izdana od Regulatornog tijela za 
elektroničke medije; 

        - ovjerena izjava/suglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti       
emitiran/objavljen u tom mediju (obvezno samo za pravne osobe odnosno poduzetnika koji se bavi 
proizvodnjom medijskih sadržaja);  

- vizualni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trailer, primjerak novina, jingle i sl.) 
            

IV.  OPĆE INFORMACIJE I ROKOVI 
 

Natječaj se objavljuje u listovima Subotičke novine, Magyar szó i Hrvatska Riječ, na 
internetskoj stranici Grada: www.subotica.rs u rubrici natječaji i oglasi i u „Službenom listu 
Grada Subotice“.   

Prijave se podnose na propisanom obrascu. 
Prijave koje stignu izvan propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće se razmatrati. 
Natječaj i obrazac (prijave i proračuna projekta) dostupni su na internetskoj stranici 

Grada: www.subotica.rs u rubrici natječaji i oglasi, za sve vrijeme trajanja Natječaja. 
Prijave slati u tiskanom obliku, predajom u Gradskom uslužnom centru Grada Subotice, Trg 

slobode 1 ili poštom, s naznakom za Natječaj za sufinanciranje projekata proizvodnje medijskih 
sadržaja iz područja javnog informiranja, a obvezatnoo i u elektroničkom obliku na e-mail adresu: 
konkursinformiranje@subotica.rs. 

Natječajni materijal se ne vraća. 
Natječaj je otvoren 30 dana od dana objavljivanja odnosno od 8. 04. 2016. godine do 8. 05. 

2016. godine. 
Odluka o raspodjeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja 

Natječaja. 
Odluka o raspodjeli sredstava bit će objavljena na internetskoj stranici Grada: www.subotica.rs 
Korisnik sredstava je dužan izvješće o realizaciji utrošenih sredstava dostaviti do 31. 12. 2016. 

godine na obrascu koji se može naći na službenoj internetskoj stranici Grada: www.subotica.rs 
Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima od 8,00 do14,00 sati na telefon 024/626-

928, u Tajništvu za društvene djelatnosti Gradske uprave Grada Subotice. 
 

  V. POZIV ZA SUDJELOVANJE U RADU POVJERENSTVA 
 

Pozivaju se novinarske i medijske udruge, koje su registrirane najmanje tri godine prije datuma 
raspisivanja Natječaja, da predlože članove natječajnoga povjerenstva.  

Uz prijedlog za člana povjerenstva, novinarske i medijske udruge prilažu i dokaz o registraciji 
te udruge u Registar udruga. 

Pozivaju se medijski stručnjaci zainteresirani za sudjelovanje u radu povjerenstva da  pismenim 
putem predlože svoje članstvo u povjerenstvu. 

Uz prijedlog za članove povjerenstva, dostaviti i kratke životopise. 
Udruge i pojedinci, prijedloge za člana povjerenstva mogu poslati u roku od 20 dana od dana 

objavljivanja Natječaja 8. 04. 2016. godine, gradonačelniku Grada Subotice.                                                          
                                                                                                                                                           

                                                                                                                Gradonačelnik, 
                                                                        Jenő Maglai, dipl. pravnik                                                                                                     


