
 
 
 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: II-401-1185/2016 
Дана: 23.12.2016. 
Суботица 
Трг слободе 1 
Тел. 024/626-928 
БЛ/СП  

  
На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима ("Сл. гласник РС", бр. 83/14, 

58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног информисња ("Сл. 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), Јавног конкурса за 
суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2015. 
години број: II-401-381/2015 od 23. марта 2015. године и Предлога Комисије за оцену пројеката 
поднетих по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области 
јавног информисања у 2015. години број: II-401-381/2015 od 23. марта 2015. године Градоначелник 
дана 23.децембра 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 2015. години 
 

I 
На основу расписаног Јавног конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских 

садржаја из области јавног информисања у 2015. години број: II-401-381/2015 od 23. марта 2015. 
године, а на предлог Комисије за оцену пројеката поднетих по Конкурсу за суфинансирање 
пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2015. години број: II-
401-381 /2015 od 23. марта 2015. године, додељују се средства у укупном износу од 25.796.200,00 
динара, следећим подносиоцима пријава по Јавном конкурсу: 

 
	  
	  	  	  	  	  	  	  

Ред.бр.	   Носилац пројекта	   Назив пројекта	   Додељени износ	  

1.	   Магазин „ДАНИ“                                   
Д.О.О. Суботица	  

„Магазин Дани“ 
	  

2.500.000,00 
 
	  

2.	   Удружење Хрватска                             
независна листа	  

„Мјесечник хрватске новине“ 
	  

700.000,00 
 
	  

3.	   DNEVNIK „Суботица у Дневнику“	   618.000,00 



VOJVODINA              
PRESS D.O.O. 

	  

	  

4.	  

Суботичке новине-
Маркетинг  и 
пласман  д.о.о. 
Суботица 

	  

„Мала привреда- велики развој“	   700.000,00 
	  

5.	  
Буњевачки медиа 
центар д.о.о.  
Суботица	  

Издавање листа за младе на                                                              
буњевачком-  БОЦКО 

	  

396.000,00 
	  

6.	  
Предузеће за 

издаваштво и услуге 
ВИЗИЈА МВП доо	  

„Месне заједнице у Суботици “                                      
(јуче, данас, сутра) 

	  

267.600,00 
	  

7.	  
РУРАЛНИ 

ИНФОРМАТИВНИ                
ЦЕНТАР	  

„Информисање и обука 
пољопривредних                         

произвођача путем интернет радиа“	  

360.500,00 
 
	  

8.	   EURO ALFA                            
D.O.O. TV SU CITY	  

„Данас и сутра - Изазов бољег 
живота“ 

	  

3.180.000,00 
	  

9.	  
EURO ALFA                             

D.O.O. SU CITY 
RADIO	  

„Будилник за ефикасније друштво“	   720.000,00 
	  

10.	   YU ECO 
D.O.O. SUBOTICA	  

„Остваривање јавног интереса 
грађана Суботице у области јавног 

информисања“	  
3.424.000,00	  

11.	   YU ECO                                               
D.O.O. SUBOTICA	   „Еко светионик”	   360.000,00 

	  

12.	   СНОМА Д.О.О.	   „Суботица данас“ 
	   1.500.000,00	  

13.	   ФОНДАЦИЈА 
ПАНОНИЈА	  

„Општеобразовни програм о 
дешавањима у  граду Суботици“	  

8.000.100,00 
	  

14.	  
Hravtska udruga 
novinara „CRO-

NEWS“	  

„CrOnline“ 
	  

200.000,00 
 
	  

15.	  
SUCOM media PR 

veb portal 
	  

„Информисањем грађана до                                   
унапређења локалне заједнице“	  

520.000,00 
	  

16.	  

NIKOLA TUMBAS                                
PR FOTOGRAFSKA 

RADNJA NOAH 
AGENCY 

SUBOTICA	  

„Суботица инфо 2015.“ 
 
 
	  

300.000,00 
 
 
	  

17.	  
Буњевачки медиа 
центар д.о.о. 
Суботица	  

ТВ емисија „Суботица на 
буњевачком“	   730.000,00	  

18.	   Udruga novinara 
„CRO-INFO“	  

„ХРВАТСКА ПАНОРАМА „                                    
тв програм на хрватском језику	  

710.000,00 
	  

19.	   БУЊЕВАЧКИ ТВ продукција                                              170.000,00 



КУЛУРНИ ЦЕНТАР           
БАЈМОК	  

„БАЈМОЧКА ХРОНИКА“ 
	  

 
	  

20.	  
СЗТР И ТВ ВИДЕО                        
ПРОДУКЦИЈА  

„ДИНОВИЗИЈА“	  

Медијско праћење и презентација 
економских, привредно-

туристичких, инфраструктурних и 
културних потенцијала, развоја и 
програма града Суботице у 2015.г.	  

440.000,00 
	  

 
 

II 
Пренос додељених средстава извршава се изабраним подносиоцима пријаве са функције 

830 – Услуге емитовања и то са: конта 423421 – Услуге по уговору и конкурсу за штампане и 
електронске медије у укупном износу 25.796.200,00 динара.  

 
 
 

III 
Средства се изабраним подносиоцима пријаве исплаћују у складу са динамиком прилива 

средстава у буџет Града Суботице за 2015. годину.  
 

IV 
Са изабраним подносиоцима пријаве закључују се уговори о суфинансирању пројекта 

производње медијских садржаја у области јавног информисања, којим се регулишу међусобна 
права и обавезе уговорних страна. Секретаријат за друштвене делатности Градске управе Града 
Суботице прати реализацију пројеката из тачке I овог решења.  

 
V 

Изабрани подносиоци пријава дужни су да пројекат реализују до истека 2015. године и да у 
року од 15 дана након реализације пројекта, а најкасније до 15. јануара 2016. године 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.суботица.рс и доставља сваком учеснику конкурса у електронској форми. 
 
 

Образложење 
 

Пресудом Управног суда – Одељење у Нишу бр. II-3 У.10214/15 од 4.11.2016. године, 
поништено је Решење о расподели средстава буџета Града Суботице за суфинансирање  пројеката 
производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2015. години, бр. II-401-
927/2015 од 25.6.2015. године и предмет враћен Градоначелнику Града Суботице на поновно 
одлучивање. 

 
Јавни конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области 

јавног информисања у 2015. години расписан је 23. марта 2015. године. 



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-021-46/2015 од 29. маја 2015. године, образовао Комисију за оцену 
пројеката поднетих по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из 
области јавног информисања у 2015. години број: II-401-381/2015 од 23. марта 2015. године (у 
даљем тексту: Комисија). 

Рок за подношење пријава био је 26. април 2015. године. У конкурсном року пристигла је 
31 пријава. 

Комисија за оцену пројеката је дана 10. јуна 2015. године, након увида у записник стручне 
службе о испуњености услова за учешће на конкурсу и увида у конкурсну документацију, те 
поступка оцењивања предлога пројеката по критеријумима који су дефинисани у Јавном конкурсу, 
у складу са чланом 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања («Службени гласник РС», бр.126/14), Градоначелнику Града 
Суботице једногласно упутила Предлог Одлуке о расподели средстава у области јавног 
информисања на усвајање. 

 Наведена комисија је дана 10. јуна 2015. године разматрала и извршила оцену пројеката 
поднетих поводом расписаног Јавног конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских 
садржаја из области јавног информисања у 2015. години. 

 
Пријаве са непотпуном пратећом документацијом које Комисија није разматрала су : 
 
1. Агенција за производњу тв програма „VOX-M“ Novi Sad  - пројекат "Куда иде 

Војводина? – Различитији - Богатији" 
2. Агенција К 23 Суботица – пројекат Информативни програм 
3. Удружење „Artline“ Суботица – пројекат ТВ серијал о споменицима културе на 

територији Северне Бачке и Баната 
4. Новинско издавачка установа „Буњевачки информативни центар“ Суботица – пројекат 

Информативне радио емисије на буњевачком језику  
5. Магазин „Дани“ д.о.о. Суботица  - пројекат "RROMENGO AVUTNIPE - РОМСКА 

БУДУЋНОСТ" 
 

Пријаве које је Комисија разматрала и оцењивала су: 
 

1. Магазин Дани д.о.о. Суботица, Суботица, Штросмајерова 10,  чија је пријава запримљена 
14.04.2015. године, су конкурисали са предлогом пројекта „Магазин Дани“. Укупна вредност 
пројекта је 5.056.000,00 динара, од чега су 1.039.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 
4.017.000,00 динара средстава за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. 
Поднета документација била је комплетна и пристигла је у року. Комисија је сматрала да је 
пројекат „Магазин Дани“,  у складу са наменом средстава из Јавног конкурса - јер доприноси 
развоју медијског плурализма и у складу је са Законом о јавном информисању и медијима. 
Пројекат испуњава критеријуме из конкурса, поготово 1. Критеријум Правилника: „пројектна 
активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања“, да ће реализација 
пројекта допринети истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана 
Суботице, поготово примарне циљне групе пројекта. Комисија је сматрала да је пројекат веома 
добро усклађен са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљне групе која жели да се 
информише путем новина штампаним на ћирилици, а да су “Дани” једине новине у Суботици на 
ћирилици. Пројекат предвиђа издавање 12 бројева магазина “Дани” у којима ће се афирмисати 



успешни људи и колективи из Суботице, а посебно млади таленти. Настојање да се негује 
толерантно и одговорно новинарство које поштује вредности истине, знања и критичког односа у 
средини каква је Суботица, по мишљењу Комисије заслужује подршку. Комисију је за предлог 
доделе средстава овом пројекту, додатно определила стручност и професионалне референце 
предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта. Упркос 
наведеним чињеницама Комисија је сматрала, да је предложени буџет пројекта предимензиониран, 
те је предложила Градоначелнику да се наведени пројекат делимично суфинансира износом од 
2.500.000,00 динара и то претежно у делу персоналних трошкова. 

 
2. Удружење Хрватска независна листа Суботица, Суботица, Ивана Сарића 85, чија је пријава 
запримљена 16.04.2015. године, конкурисали су са предлогом пројекта „Мјесечник Хрватске 
новине“.  Укупна вредност пројекта је 1.392.000,00  динара, од чега су 262.000,00  динара средства 
подносиоца пријаве, а 930.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне 
самоуправе. Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року. Комисија је 
сматрала да је пројекат „Мјесечник Хрватске новине“,  у складу са наменом средстава из Јавног 
конкурса и да испуњава критеријуме из конкурса, поготово 1. Критеријум Правилника: „Пројектна 
активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања“, да ће реализација 
пројекта допринети истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана 
Суботице, поготово примарне циљне групе пројекта. Комисија је сматрала да је пројекат усклађен 
са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљне групе.  Пројекат предвиђа издавање 12 
бројева новина у којима ће информисати грађане о проблемима хрватске националне мањине и о 
позитивним делима у Суботици, о деловању институција хрватске заједнице у Србији. Упркос 
наведеним чуињеницама Комисија je сматрала да је предложени буџет пројекта делимично 
предимензиониран, те је предложила Градоначелнику да се наведени пројекат делимично 
суфинансира  са износом од 700.000,00 динара и то претежно у делу персоналних трошкова. 

3. Dnevnik Vojvodina press d.o.o.,  Нови сад, Булевар ослобођења 81, чија је пријава запримљена 
16.04.2015. године, конкурисали су са предлогом пројекта „Суботица у Дневнику“,  укупна 
вредност пројекта је 1.286.000,00  динара, од чега су 270.000,00  динара средства подносиоца 
пријаве, а 1.016.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединица локалне 
самоуправе. Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року.  Комисија је 
сматрала да је пројекат „Суботица у Дневнику“,  у складу са наменом средстава из Јавног 
конкурса и да испуњава критеријуме из конкурса, поготово 1. Критеријум Правилника: „пројектна 
активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања“, да ће реализација 
пројекта допринети истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана 
Суботице, Војводине и Србији. Комисија је сматрала да је пројекат усклађен са реалним 
проблемима, потребама и приоритетима грађана Суботице и Војводине. Пројекат предвиђа 
производњу 6 медијских садржаја у којима ће се афирмисати стратешки пројекти Суботице, 
привредни и туристички потенцијали града, историја и традиција. Комисију је за предлог доделе 
средстава овом пројекту, додатно определила стручност и професионалне референце предлагача 
пројекта као и велико искуство у реализацији сличних пројеката, које упућују на то да ће 
предложени циљеви и активности пројекта бити успешно реализоване. Комисија је сматрала да је 
предложени буџет пројекта предимензиониран, те је предложила Градоначелнику да се наведени 



пројекат делимично суфинансира износом од 618.000,00 динара и то превасходно у делу 
персоналних трошкова. 

4. Суботичке новине Маркетинг и пласман д.о.о. Суботица, Суботица, Максима Горког 8, чија 
је пријава запримљена 16.04.2015. године, који су конкурисали са предлогом пројекта „Мала 
привреда – велики развој“. Укупна вредност пројекта је 2.380.000,00  динара, од чега су 
1.050.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 1.330.000,00 динара средства за која се 
аплицира из буџета јединица локалне самоуправе. Документација коју су поднели је била 
комплетна и пристигла је у року. Комисија је сматрала да је пројекат „Мала привреда – велики 
развој“, у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и са Законом о јавном информисању и 
медијима. Пројекат испуњава критеријуме из конкурса, поготово 1. Критеријум Правилника: 
„пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања“, те да ће 
реализација пројекта допринети истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном 
информисању грађана Суботице, поготово примарне циљне групе пројекта, али и секундарне 
свакако. Пројекат предвиђа производњу 30 медијских садржаја у којима ће се афирмисати мали 
привредници, успешни људи и колективи из Суботице и околине. Настојање да се заинтересују 
млади људи, да се окрену старим занатима, малој привреди, по мишљењу Комисије, заслужује 
подршку. Комисију је за предлог доделе средстава овом пројекту, додатно определила стручност и 
професионалне референце предлагача пројекта и искуство у реализацији сличних пројеката, који 
дају гаранцију да ће предложени циљеви бити остварени. Комисија је сматрала да је предложени 
буџет пројекта предимензиониран, те је предложила Градоначелнику да се наведени пројекат 
делимично суфинансира износом од 700.000,00 динара и то претежно у делу персоналних 
трошкова.  

5. Bunjevački media centar d.o.o. Subotica, Суботица, Анте Парчетића 10/а, чија је пријава 
запримљена 24.04.2015. године, који су конкурисали са предлогом пројекта „Издавање листа за 
младе на буњевачком језику Боцко“.  Укупна вредност пројекта је 1.368.000,00  динара, од чега 
су 280.000,00  динара средства подносиоца пријаве, а 888.000,00 динара средства за која се 
аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Документација коју су поднели била је 
комплетна и пристигла је у року.  Комисија је сматрала да је пројекат „Издавање листа за младе 
на буњевачком језику Боцко“, у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и са Законом о 
јавном информисању и медијима. Пројекат испуњава критеријуме из конкурса, поготово 1. 
Критеријум Правилника: „пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области 
јавног информисања“, те да ће реализација пројекта допринети истинитом, непристрасном, 
правовременом и потпуном информисању грађана Суботице, поготово примарне циљне групе 
пројекта. Комисија је сматрала да је пројекат усклађен са реалним проблемима, потребама и 
приоритетима циљне групе која жели да се информише путем новина штампаним на буњевачком 
језику. Пројекат предвиђа издавање 10 бројева листа „Боцко“ намењеног пре свега младима. 
Настојање да се негује језик мањине, код најмлађих нараштаја, њихово укључивање у друштвено 
корисне пројекте, по мишљењу Комисије заслужује подршку. Комисију је за предлог доделе 
средстава овом пројекту, додатно определила стручност и професионалне референце предлагача 
пројекта, који су у разради предвиђених активности потврдили своју стручност и систематичност 
и додатно уверили Комисију да ће се предложени циљеви и предложене активности пројекта и 
реализовати.  Комисија је сматрала да је предложени буџет пројекта предимензиониран, те је 



предложила Градоначелнику да се наведени пројекат делимично суфинансира износом од 
396.000,00 динара и то претежно у делу персоналних трошкова. 

6. Предузеће за издаваштво и услуге Визија МВП, Суботица, Алеја Маршала Тита 10/2, чија је 
пријава запримљена 24.04.2015. године, који су конкурисали са предлогом пројекта „Месне 
заједнице у Суботици (јуче, данас, сутра)“. Укупна вредност пројекта је 1.200.000,00 динара, од 
чега су 400.000,00  динара средства подносиоца пријаве, а 800.000,00 динара средства за која се 
аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Документација коју су поднели била је 
комплетна и пристигла је у року. Комисија је сматрала да је пројекат „Месне заједнице у 
Суботици (јуче, данас, сутра)“, у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и са Законом о 
јавном информисању и медијима. Пројекат испуњава критеријуме из конкурса, поготово 1. 
Критеријум Правилника: „пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области 
јавног информисања“, те да ће реализација пројекта допринети истинитом, непристрасном, 
правовременом и потпуном информисању грађана Суботице, поготово примарне циљне групе 
пројекта. Пројекат предвиђа производњу и објаву 17 медијских садржаја који ће се штампати у 
листу „Су недељник“. Настојање да се подигне ниво свести грађана о неопходности за 
укључивањем у рад месне заједнице и на тај начин утичу на одабир приоритета у фундусу 
проблема са којима се свакодневно сусрећу у животу, који ће бити решавани у наредном периоду 
и који по мишљењу Комисије заслужује подршку. Комисија је имала у виду неискуство 
предлагача пројекта у реализацији сличних пројеката и предимензионираности предложеног буџет 
пројекта, те је предложила Градоначелнику да се наведени пројекат делимично суфинансира 
износом од 267.600,00 динара и то претежно у делу персоналних трошкова. 

7. Рурални информативни центар, Хајдуково, Бориса Кидрича 79, чија је пријава запримљена 
24.04.2015. године, који су конкурисали са предлогом пројекта „Mezogazdasagi termelok 
tajekoztatasa es kepzese internetes radio segitsegevel“- Informisanje i obuka poljoprivrednih 
proizvođača putem internet radija - укупна вредност пројекта је 633.500,00 динара, од чега су 
273.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 360.500,00 динара средства за која се аплицира 
из буџета јединице локалне самоуправе. Документација коју су поднели је била комплетна и 
пристигла у року. Комисија је сматрала да је пројекат „ Mezogazdasagi termelok tajekoztatasa es 
kepzese internetes radio segitsegevel“- Informisanje i obuka poljoprivrednih proizvođača putem 
internet radija” у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и са Законом о јавном 
информисању и медијима. Пројекат испуњава критеријуме из конкурса, поготово 1. Критеријум 
Правилника: „пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног 
информисања“, те да ће реализација пројекта допринети истинитом, непристрасном, 
правовременом и потпуном информисању грађана Суботице, поготово примарне циљне групе 
пројекта. Пројекат предвиђа производњу и емитовање 39 медијских садржаја. Настојање да се 
подигне ниво свести грађана о могућностима за подизање нивоа животног стандарда, квалитета 
живота, у пољопривредној производњи организованој на бази праћења најновијих технолошких 
достигнућа и савремених техничко - технолошких решења. На тај начин пројекат ће утицати на 
подизање нивоа свести код грађана да не беже са села, већ напротив, да му се треба вратити и 
организовати се за рад на савремен начин. Добра разрађеност предвиђених пројектних активности, 
стручност и систематичност, је додатно уверило Комисију да ће се наведени циљеви реализацијом 
предложених активности пројекта и остварити. Због тога, по мишљењу Комисије, пројекат 
заслужује подршку, али умањену због предимензионираности предложеног буџета пројекта, те је 



предложила Градоначелнику да се наведени пројекат делимично суфинансира износом од 
360.500,00 динара и то претежно у делу персоналних трошкова. 

8. Euro alfa d.o.o. Subotica – TV SU CITY, Суботица, Арсенија Чарнојевића 3, чија је пријава 
запримљена 27.04.2015. године, који су конкурисали са предлогом пројекта „Данас и сутра – 
изазов бољег живота града“, укупна вредност пројекта је 9.600.000,00 динара, од чега су 
3.600.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 6.000.000,00 динара средства за која се 
аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Документација коју су поднели је била 
комплетна и пристигла у року. Комисија је сматрала да је пројекат „Данас и сутра – изазов бољег 
живота града“, у складу са наменом средстава из Јавног конкурса - доприноси развоју медијског 
плурализма, заштити и развоју људских права и демократије и у складу је са Законом о јавном 
информисању и медијима. Пројекат испуњава критеријуме из конкурса и 1. Критеријум 
Правилника: „пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног 
информисања“. Комисија је сматрала да ће реализација пројекта допринети истинитом, 
непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана Суботице, поготово примарне 
циљне групе пројекта као и да је пројекат веома добро конципиран са циљем информисања о 
демократским вредностима и развијања грађанске свести. Пројекат је правилно препознао потребе 
циљне групе да се информише о достигнутим нивоима остваривања људских права и демократије 
у градовима у Војводини, што би требало да подигне ниво свести циљне групе о потреби 
остваривања истих права и демократије на истом нивоу и у Суботици. Пројекат је иновативан, 
предвиђа производњу и емитовање по 160 упоредних медијских садржаја, што је велики изазов и 
по мишљењу Комисије заслужио је подршку. Комисију је за предлог доделе средстава овом 
пројекту, додатно определила стручност и професионалне референце предлагача пројекта и велико 
искуство у реализацији сличних пројеката. Комисија је сматрала да је предложени буџет пројекта 
предимензиониран, те је предложила Градоначелнику да се наведени пројекат делимично 
суфинансира износом од 3.180.000,00 динара и то претежно у делу персоналних трошкова. 

9. Euro alfa d.o.o. Subotica – SU CITY RADIO, Суботица, Арсенија Чарнојевића 3, чија је пријава 
запримљена 27.04.2015. године, који су конкурисали са предлогом пројекта „Будилник за 
ефикасније друштво“, укупна вредност пројекта је 4.644.000,00  динара, од чега су 2.784.000,00  
динара средства подносиоца пријаве, а 1.860.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета 
јединице локалне самоуправе. Документација која су поднета била је комплетна и пристигла у 
року. Комисија сматра да је пројекат „Будилник за ефикасније друштво“, у складу са наменом 
средстава из Јавног конкурса - доприноси развоју медијског плурализма, заштити и развоју 
људских права и демократије, као и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном 
информисању и у складу је са Законом о јавном информисању и медијима. Пројекат испуњава 
критеријуме из конкурса и 1. Критеријум Правилника: „пројектна активност је подобна да оствари 
јавни интерес у области јавног информисања“, те да ће реализација пројекта допринети подизању 
квалитета, актуелности, креативности и информисању о демократским вредностима и развијању 
грађанске свести грађана Суботице, поготово примарне циљне групе пројекта. Реализација 
пројекта би требало да подигне ниво свести циљне групе о потреби потпунијег и свеобухватнијег 
слободног развоја личности, који предвиђа производњу и емитовање по 160 медијских садржаја, 
што је велики изазов и по мишљењу Комисије заслужује подршку. Комисију је за предлог доделе 
средстава овом пројекту, додатно определила стручност и професионалне референце предлагача 
пројекта и велико искуство у реализацији сличних пројеката. Комисија је сматрала да је 



предложени буџет пројекта предимензиониран, те је предложила Градоначелнику да се наведени 
пројекат делимично суфинансира износом од 720.000,00 динара и то претежно у делу персоналних 
трошкова. 

 
10. YU ECO d.o.o. Subotica, Суботица, Магнетна поља бб, чија је пријава запримљена у року, који 
су конкурисали са предлогом пројекта „Остваривање јавног интереса грађана Суботице у 
области јавног информисања“, укупна вредност пројекта је 13.709.500,00 динара, од чега су 
2.755.500,00 динара средства подносиоца пријаве, а 10.954.000,00 динара средства за која се 
аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Документација коју су поднели је била 
комплетна и пристигла је у року. Комисија је сматрала да је пројекат „Остваривање јавног 
интереса грађана Суботице у области јавног информисања“, у складу са наменом средстава из 
Јавног конкурса - доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права, истинитом, 
непристрасном, правовременом и потпуном информисању и у складу је са Законом о јавном 
информисању и медијима. Пројекат испуњава критеријуме из конкурса и 1. Критеријум 
Правилника: „пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног 
информисања“, те да ће реализација пројекта допринети подизању квалитета, актуелности и 
креативности информисања, унапређењу културног стваралаштва уважавајући мултикултуралност 
и као обележје Суботице. Пројекат предвиђа производњу и емитовање 480 медијских садржаја, 
што је огроман изазов и по мишљењу Комисије заслужује подршку. Комисију је за предлог доделе 
средстава овом пројекту, додатно определила стручност и професионалне референце предлагача 
пројекта и велико искуство у реализацији сличних пројеката. Комисија је сматрала да је 
предложени буџет пројекта предимензиониран, те је предложила Градоначелнику да се наведени 
пројекат делимично суфинансира износом од 3.424.000,00 динара и то претежно у делу 
персоналних трошкова. 

11. YU ECO d.o.o. Subotica , Суботица, Магнетна поља бб, чија је пријава запримљена у року,који 
су конкурисали са предлогом пројекта „Еко светионик“. Укупна вредност пројекта је 
2.693.450,00  динара, од чега су 569.450,00  динара средства подносиоца пријаве, а 2.124.000,00 
динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Документација коју 
су поднели је била комплетна и пристигла је у року. Комисија је сматрала да је пројекат „Еко 
светионик“, у складу са наменом средстава из Јавног конкурса - доприноси подизању нивоа 
свести о неопходности чињења напора на заштити животне средине и здравља људи и у складу је 
са Законом о јавном информисању и медијима. Пројекат испуњава критеријуме из конкурса и 1. 
Критеријум Правилника: „пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области 
јавног информисања“ те да ће реализација пројекта допринети подизању квалитета, актуелности и 
креативности информисања. Пројекат предвиђа производњу и емитовање 7 медијских садржаја – 
радио емисија. Комисију је за предлог доделе средстава овом пројекту, додатно определила 
стручност и професионалне референце предлагача пројекта и велико искуство у реализацији 
сличних пројеката. Комисија је сматрала да је предложени буџет пројекта предимензиониран, те је 
предложила Градоначелнику да се наведени пројекат делимично суфинансира износом од 
360.000,00 динара и то претежно у делу персоналних трошкова. 

12. Снома д.о.о. Суботица, Суботица, Штросмајерова 10, чија је пријава запримљена 17.04.2015. 
године, који су конкурисали са предлогом пројекта „Суботица данас“. Укупна вредност пројекта 



је 5.199.999,00 динара, од чега су 2.000.003,00 динара средства подносиоца пријаве, а 3.199.996,00 
динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Документација коју 
су поднели је била комплетна и пристигла је  у року. Комисија је сматрала да је пројекат 
„Суботица данас“, у складу са наменом средстава из Јавног конкурса - доприноси развоју 
медијског плурализма, развоју људских права, истинитом, непристрасном, правовременом и 
потпуном информисању и у складу је са Законом о јавном информисању и медијима. Пројекат 
испуњава критеријуме из конкурса и 1. Критеријум Правилника: „пројектна активност је подобна 
да оствари јавни интерес у области јавног информисања“та да ће реализација пројекта допринети 
подизању квалитета, актуелности и креативности информисања, посебно у делу који се односи на 
маргинализоване групе и особе са посебним потребама. Посебна вредност пројекта је подизање 
нивоа свести грађана о потреби укључивања у токове живота града. Пројекат предвиђа 
производњу и емитовање 3 медијска садржаја. Комисију је упркос недостатку искуства у 
реализацији сличних пројектних садржаја, за одлуку да предложи да се пројекат подржи подстакла 
стручност предлагача. Комисија је сматрала да је предложени буџет пројекта предимензиониран, 
те је предложила Градоначелнику да се наведени пројекат делимично суфинансира износом од 
1.500.000,00 динара и то претежно у делу персоналних трошкова. 

13. Фондација Панонија Суботица, Суботица Аге Мамужића 11, чија је пријава запримљена у 
року, који су конкурисали са предлогом пројекта „Szabadka varos koztajekoztasi musorai a Panon 
RTV-ben a 2015. Ev folyaman“ – Опште-образовни програм о дешавањима у граду Суботици, 
укупна вредност пројекта је 16.254.000,00 динара, од чега су 3.754.000,00 динара средства 
подносиоца пријаве, а 12.500.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице 
локалне самоуправе. Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року. 
Комисија је сматрала да је пројекат „Szabadka varos koztajekoztasi musorai a Panon RTV-ben a 
2015. Ev folyaman“, у складу са наменом средстава из Јавног конкурса - доприноси развоју 
медијског плурализма, развоју људских права, истинитом, непристрасном, правовременом и 
потпуном информисању и у складу је са Законом о јавном информисању и медијима. Пројекат 
испуњава критеријуме из конкурса – унапређење права на информисање на језицима националних 
мањина и допринос очувању културног и језичког индентитета, као и 1. Критеријум Правилника: 
„пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања“, те да ће 
реализација пројекта допринети подизању квалитета, актуелности и креативности информисања, 
развоју људских права и демократије у складу са мултикултуралности Суботице. Пројекат 
предвиђа производњу и емитовање 365 медијских садржаја, што је огроман изазов и по мишљењу 
Комисије заслужује подршку. Комисију је за предлог доделе средстава овом пројекту, додатно 
определила стручност и професионалне референце предлагача пројекта и велико искуство у 
реализацији сличних пројеката. Комисија је смартала да је предложени буџет пројекта 
предимензиониран, те је предложила Градоначелнику да се наведени пројекат делимично 
суфинансира износом од 8.000.100,00 динара и то претежно у делу персоналних трошкова. 

14. Hrvatska udruga novinara „CRO-NEWS“, Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15, чија је 
пријава запримљена 24.04.2015. године, који су конкурисали са предлогом пројекта „CrOnline“, 
укупна вредност пројекта је 712.000,00 динара, од чега су 152.000,00 динара средства подносиоца 
пријаве, а 560.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. 
Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року. Комисија je сматрала да 
је пројекат „CrOnline“, у складу са наменом средстава из Јавног конкурса - доприноси развоју 



медијског плурализма, развоју људских права, истинитом, непристрасном, правовременом и 
потпуном информисању и у складу је са Законом о јавном информисању и медијима. Пројекат 
испуњава критеријуме из конкурса – унапређење права на информисање на језицима националних 
мањина и допринос очувању културног и језичког индентитета, као и 1. Критеријум Правилника: 
„пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања“, те да ће 
реализација пројекта допринети подизању квалитета, актуелности и креативности информисања, 
развоју људских права и демократије у складу са мултикултуралности Суботице. Пројекат 
предвиђа производњу и емитовање 5 медијских садржаја. Комисију је за предлог доделе средстава 
овом пројекту, додатно определио добро разрађен план активности за реализацију пројекта са 
реалним индикаторима резултата и изворима провере. Комисија је сматрала да је предложени 
буџет пројекта предимензиониран, те је те предложила Градоначелнику да наведени пројекат 
делимично суфинансира  износом од 200.000,00 динара и то претежно у делу персоналних 
трошкова. 

15. Sucom media PR veb portal, Суботица, Доже Ђерђа 3, чија је пријава запримљена 27.04.2015. 
године, који су конкурисали са предлогом пројекта „Информисањем грађана до унапређења 
локалне заједнице“. Укупна вредност пројекта је 1.600.000,00  динара, од чега су 350.000,00 
динара средства подносиоца пријаве, а 1.250.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета 
јединице локалне самоуправе. Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у 
року. Комисија је сматрала да је пројекат „Информисањем грађана до унапређења локалне 
заједнице“, у складу са наменом средстава из Јавног конкурса - доприноси развоју медијског и 
грађанског плурализма, развоју људских права, истинитом, непристрасном, правовременом и 
потпуном информисању и у складу је са Законом о јавном информисању и медијима. Пројекат 
испуњава критеријуме из конкурса и 1. Критеријум Правилника: „пројектна активност је подобна 
да оствари јавни интерес у области јавног информисања“, те да ће реализација пројекта допринети 
развоју двосмерне комуникације медија и публике, подизању квалитета, актуелности и 
креативности информисања. Пројекат предвиђа производњу и емитовање 400 медијских садржаја, 
што је достижан циљ с обзиром на искуство апликанта у реализацији сличних и стручност и 
професионалне референце предлагача пројекта. Комисија је сматрала да је предложени буџет 
пројекта предимензиониран, те је предложила Градоначелнику да се наведени пројекат делимично 
суфинансира износом од 520.000,00 динара и то претежно у делу персоналних трошкова. 

16. NIKOLA TUMBAS PR FOTOGRAFSKA RADNJA NOAH AGENCY SUBOTICA, Суботица, 
Бачка 29, чија је пријава запримљена 21.04.2015. године, који су конкурисали са предлогом 
пројекта „Суботица.инфо 2015“, укупна вредност пројекта је 1.438.649,00 динара, од чега су 
350.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 1.088.649,00 динара средства за која се аплицира 
из буџета јединице локалне самоуправе. Документација коју су поднели је била комплетна и 
пристигла је у року. Комисија je сматрала да је пројекат „Суботица.инфо 2015“, у складу са 
наменом средстава из Јавног конкурса - доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских 
права, истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању и у складу је са 
Законом о јавном информисању и медијима. Пројекат испуњава критеријуме из конкурса – 
унапређење права на информисање на језицима националних мањина и допринос очувању 
културног и језичког индентитета, као и 1. Критеријум Правилника: „пројектна активност је 
подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања“, те да ће реализација пројекта 
допринети подизању квалитета, актуелности и креативности информисања, развоју људских права 



и демократије у складу са мултикултуралности Суботице. Пројекат предвиђа производњу и 
емитовање 1.000 медијских садржаја. Комисија је сматрала да је предложени буџет пројекта 
предимензиониран, те је предложила Градоначелнику да се наведени пројекат делимично 
суфинансира износом од 300.000,00 динара и то претежно у делу персоналних трошкова. 

17. Буњевачки медиа центар д.о.о. Суботица, Суботица, Анте Парчетића 10/а, чија је пријава 
запримљена 24.04.2015. године, који су конкурисали су са предлогом пројекта „Тв емисија - 
Суботица на буњевачком“, укупна вредност пројекта је 1.470.000,00 динара, од чега су 
450.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 1.020.000,00 динара средства за која се аплицира 
из буџета јединице локалне самоуправе. Документација коју су поднели је била комплетна и 
пристигла је у року. Комисија је сматрала да је пројекат „Тв емисија - Суботица на 
буњевачком“, у складу са наменом средстава из Јавног конкурса - доприноси развоју медијског 
плурализма, развоју људских права, истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном 
информисању и у складу је са Законом о јавном информисању и медијима. Пројекат испуњава 
критеријуме из конкурса – унапређење права на информисање на језицима националних мањина и 
допринос очувању културног и језичког индентитета, као и 1. Критеријум Правилника: „пројектна 
активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања“, те да ће 
реализација пројекта допринети подизању квалитета, актуелности и креативности информисања, 
развоју људских права и демократије у складу са мултикултуралности Суботице. Пројекат 
предвиђа производњу и емитовање 40 медијских садржаја. Комисију је за предлог доделе 
средстава овом пројекту, додатно определио добро разрађен план активности за реализацију 
пројекта и њихова усклађеност са реалним индикаторима резултата и изворима провере. Комисија 
је сматрала да је предложени буџет пројекта предимензиониран, те је предложила Градоначелнику 
да се наведени пројекат делимично суфинансира износом од 730.000,00 динара и то претежно у 
делу персоналних трошкова. 

18. Udruga novinara „CRO - INFO“, Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15, чија је пријава 
запримљена 24.04.2015. године, који су конкурисали са предлогом пројекта „Телевизијски 
програм на хрватском језику – ХРВАТСКА ПАНОРАМА“. Укупна вредност пројекта је 
3.586.000,00 динара, од чега су 843.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 1.225.000,00 
динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Документација коју 
су поднели је била комплетна и пристигла је у року. Комисија је  сматрала да је пројекат 
„Телевизијски програм на хрватском језику – ХРВАТСКА ПАНОРАМА“, у складу са 
наменом средстава из Јавног конкурса - доприноси развоју људских права, истинитом, 
непристрасном, правовременом и потпуном информисању и у складу је са Законом о јавном 
информисању и медијима. Пројекат испуњава критеријуме из конкурса – унапређење права на 
информисање на језицима националних мањина и допринос очувању културног и језичког 
индентитета, као и 1. Критеријум Правилника: „пројектна активност је подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања“, те да ће реализација пројекта допринети подизању 
квалитета, актуелности и креативности информисања, развоју људских права и демократије у 
складу са мултикултуралности Суботице. Пројекат предвиђа производњу и емитовање 245 
медијских садржаја. Комисија је сматрала да је предложени буџет пројекта предимензиониран, те 
је предложила Градоначелнику да наведени пројекат делимично суфинансира износом од 
710.000,00 динара и то претежно у делу персоналних трошкова. 



19. Буњевачки културни центар- Бајмок, Бајмок, Моше Пијаде 19, чија је пријава запримљена у 
року, који су конкурисали су са предлогом пројекта „Тв продукција – БАЈМОЧКА ХРОНИКА“. 
Укупна вредност пројекта је 403.000,00 динара, од чега су 100.000,00 динара средства подносиоца 
пријаве, а 268.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. 
Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року. Комисија је сматрала да 
је пројекат „Тв продукција  – БАЈМОЧКА ХРОНИКА“, у складу са наменом средстава из 
Јавног конкурса - доприноси развоју људских права, истинитом, непристрасном, правовременом и 
потпуном информисању свих грађана и у складу је са Законом о јавном информисању и медијима. 
Пројекат испуњава критеријуме из конкурса – остваривање јавног интереса, у остваривању права 
на јавно информиосање грађана, као и 1. Критеријум Правилника: „пројектна активност је подобна 
да оствари јавни интерес у области јавног информисања“, те да ће реализација пројекта допринети 
подизању квалитета, актуелности и креативности информисања, развоју људских права и 
демократије. Вредност пројекта је у његовој усмерености на највеће приградско насеље, на 
информисање његових становника и на информисање свих грађана Суботице о дешавањима, 
активностима, проблемима и резултатима Бајмока и Бајмочана. Пројекат предвиђа производњу и 
емитовање 40 медијских садржаја. Комисија је сматрала да је предложени буџет пројекта 
предимензиониран, те је предложила Градоначелнику да се наведени пројекат делимично 
суфинансира износом од 170.000,00 динара и то претежно у делу персоналних трошкова. 

20. СЗТР и тв видео продукција „Диновизија“, Суботица, Кизур Иштвана 64,  чија је пријава 
запримљена у року, који су конкурисали са предлогом пројекта „Медијско праћење и 
презентација економских, привредно – туристичких, инфраструктурних и културних 
потенцијала, развоја и програма града Суботице у 2015. години“. Укупна вредност пројекта је 
954.600,00 динара, од чега су 190.600,00 динара средства подносиоца пријаве, а 764.000,00 динара 
средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Документација коју су 
поднели је била комплетна и пристигла је у року. Комисија је сматрала да је пројекат „Медијско 
праћење и презентација економских, привредно – туристичких, инфраструктурних и 
културних потенцијала, развоја и програма града Суботице у 2015. години “, у складу са 
наменом средстава из Јавног конкурса - доприноси развоју људских права, истинитом, 
непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана  и у складу је са Законом о 
јавном информисању и медијима. Пројекат испуњава критеријуме из конкурса – остваривање 
јавног интереса, у остваривању права на јавно информисање грађана, као и 1. Критеријум 
Правилника: „пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног 
информисања“, те да ће реализација пројекта допринети подизању квалитета, актуелности и 
креативности информисања, развоју људских права и демократије. Вредност пројекта је у његовом 
документаристичком сегменту. Пројекат предвиђа производњу и емитовање 4 медијска садржаја. 
Комисија је сматрала да је предложени буџет пројекта предимензиониран, те је предложила 
Градоначелнику да наведени пројекат делимично суфинансира износом од 440.000,00 динара и то 
претежно у делу персоналних трошкова. 

21. Агенција за производњу радио и телевизијског програма „НС медиа“ Нови Сад, 
Станислава Кенешки ПР, Нови Сад, Милеве Марић 27, чија је пријава запримљена 31.03.2015. 
године, који конкурисали са предлогом пројекта „Едукација новинара и медијских радника у 
Суботици кроз примере добре праксе“. Укупна вредност пројекта је 2.442.000,00  динара, од 
чега су 488.400,00 динара средства подносиоца пријаве, а 1.953.600,00 динара средства за која се 



аплицира из буџета јединица локалне самоуправе. Документација коју су поднели је била 
комплетна и пристигла је у року. Комисија је сматрала да је пројекат „Едукација новинара и 
медијских радника у Суботици кроз примере добре праксе“, у складу са наменом средстава из 
Јавног конкурса – унапређивање медијског и новинарског професионализма и у скалду је са 
Законом о јавном информисању и медијима. Пројекат је у складу са критеријума из конкурса, 
поготово 2. Критеријум Правилника: „мера пружања веће гаранције привржености 
професионалним и етичким медијским стандардима“. Комисија је међутим, сматрала да предлагач 
у разради пројекта одступа од добро изабране и формулисане теме – проблема, пројекта - „нема 
едукације новинара и медијских радника за специјализоване и специфичне области јавног 
информисања – корупција, организовани криминал, функционисање правосуђа, економске 
теме…“, на који се пројекат усмерава и насловљава и у реализацији се предвиђа уопштена 
едукација на тему- „истраживачко новинарство, студијско новинарство, екологија и новинарство, 
извештавање у кризним ситуацијама, жива укључења, интервјуи, медијски садржаји на интернет 
порталима.“. Комисија је закључила да предлагач пројекта нема искуства у реализацији оваквог 
типа пројеката, ни као правно лице, а ни кључни учесници пројекта као и да предлагач пројекта 
нема ни техничке капацитете неопходне за реализацију пројекта - то потврдјује и предвиђено 
изнајмљивање све потребне опреме. У пројекту нема правилно предвиђеног дефинисаног 
мониторинга, нити начина евалуације пројекта и да је предложени буџет је предимензиониран. 
Због свега наведеног Комисија је сматрала и предлажила Градоначелнику да се наведени пројекат 
не суфинансира. 

22. Društvo za radio i televizijske aktivnosti KOPERNIKUS CABLE NETWORK DOO, Ниш, 
Душанова 45, чија је пријава запримљена 22.04.2015. године, који су конкурисали са предлогом 
пројекта „Више о Суботици“. Укупна вредност пројекта је 2.554.185,00 динара, од чега су 
639.185,00 динара средства подносиоца пријаве, а 1.915.000,00 динара средства за која се аплицира 
из буџета јединица локалне самоуправе. Документација коју су поднели је била комплетна и 
пристигла је у року. Комисија је сматрала да је пројекат „Више о Суботици“, у складу са наменом 
средстава из Јавног конкурса – заштита и развој људсих права и демократије и у складу са 
Законом о јавном информисању и медијима. Пројекат је у складу са критеријума из конкурса, 
поготово 1. Критеријум Правилника: „остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања“. Комисија је међутим сматрала да предлагач у поставци пројекта нема 
индентификован и јасно дефинисан проблем циљне групе на коју је пројекат усмерен, а сходно 
томе нема индентификоване и јасно дефинисане њене потребе као и да пројекат нема добро 
усклађене планиране активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних 
група, разрађеност и изводњивост плана реализације пројекта нису усклађене и уравнотежене, да 
буџет пројекта је предимензиониран, непрецизан и недовољно разрађен без потребне усклађености 
предвиђених трошкова са пројектним активностима. Због свега наведеног  Комисија је 
предлoжила Градоначелнику да се наведени пројекат не суфинансира. 

23. Удружење „Данубиус“, Нови Сад, Стевана Брановачког 1, чије је пријава запримљена 
22.04.2015. године, који су конкурисали са предлогом пројекта „Војводина инфо нет“. Укупна 
вредност пројекта је 379.250,00 динара, од чега су 110.750,00 динара средства подносиоца пријаве, 
а 268.500,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединица локалне самоуправе. 
Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року. Комисија је сматрала да 
је пројекат „Војводина инфо нет“, у складу са наменом средстава из Јавног конкурса – доприноси 



развоју медијског плурализма, заштити и развоју људсих права и демократије  и у складу са 
Законом о јавном информисању и медијима. Пројекат је у складу са критеријума из конкурса, 
поготово 1. Критеријум Правилника: „остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања“. Комисија је међутим сматрала да предлагач  у поставци пројекта нема дефинисан 
број медијских садржаја -  неограничен број, нема идентификован и јасно дефинисан проблем 
циљне групе на коју је пројекат усмерен, а сходно томе нема идентификоване и јасно дефинисане 
њене потребе. Пројекат нема добро усклађене планиране активности са циљевима, очекиваним 
резултатима и потребама циљних група и да се реализацијом предложеног пројекта не производе 
се нови медијски садржаји већ се „преписују“ – реобјављују, већ објављени медијски садржаји на 
другим медијима. Такође je сматраla да предлагач пројекта нема искуства у реализацији ове врсте 
пројеката, да образац број 2 – буџет пројекта није правилно – потпуно попуњен и 
предимензиониран је, те због свега наведеног Комисија је предложила Градоначелнику да се 
наведени пројекат не суфинансира. 

24. Radio City OD – internet portal City online, Ниш, Вожда Карађорђа 114/3, чија је пријава 
запримљена 28.04.2015. године, који су конкурисали са предлогом пројекта „Потрошачки форум 
– веб форум за заштиту основних потрошачких права“. Укупна вредност пројекта је 
1.055.500,00 динара, од чега су 215.500,00 динара средства подносиоца пријаве, а 840.000,00 
динара средства за која се аплицира из буџета јединица локалне самоуправе. Документација коју 
су поднели је била комплетна и пристигла је у року. Комисија је сматрала да је пројекат 
„Потрошачки форум – веб форум за заштиту основних потрошачких права“, у складу са 
наменом средстава из Јавног конкурса – заштита и развој људсих права и демократије, и у скалду 
са Законом о јавном информисању и медијима. Пројекат је у складу са критеријума из конкурса, 
поготово 1. Критеријум Правилника: „остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања“. Комисија је међутим сматрала да предлагач у поставци пројекта, поред добро 
идентификованог и јасно дефинисаног проблема циљне групе на коју је пројекат усмерен, има 
нереално постављен општи циљ пројекта – „смањење сиромаштва и достизање социјално 
праведнијег друштва“. Реализацијом овог пројекта, није могуће остварити овакав циљ. У пројекту 
нису правилно дефинисани мониторинг и евалуација пројекта, те да реализацијом пројекта, по 
мишљењу Комисије, неће бити могуће ни остваривање секундарних, добро поставњених циљева – 
„подизање свести грађана Суботице о потрошачким правима кроз интеракцију на веб порталу…“, 
јер се реализација пројекта предвиђа на порталу City online – зато што грађани Суботице не знају 
да постоји овај портал у Нишу, немају навику да се информишу путем овог портала. Буџет 
пројекта је предимензиониран и није усклађен са пројектним активностима, те због свега 
наведеног Комисија је предложила Градоначелнику да се наведени пројекат не суфинансира. 

25. Privredno društvo za telekomunikacije Tv Metropolis d.o.o., Београд, Теразије 27, чија је 
пријава запримљена 27.04.2015. године, који су конкурисали са предлогом пројекта „Портрет 
Суботице“. Укупна вредност пројекта је 3.642.000,00 динара, од чега су 962.000,00 динара 
средства подносиоца пријаве, а 2.680.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета 
јединица локалне самоуправе. Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у 
року.  Комисија је сматрала да је пројекат „Портрет Суботице“,  у складу са наменом средстава 
из Јавног конкурса –развој медијског плурализма, увођење, побољшање или проширење 
програмских садржаја и у скалду је са Законом о јавном информисању и медијима. Пројекат је у 
складу са критеријума из конкурса, 1. Критеријум Правилника: „мера остварује јавни интерес у 



области јавног информисања“. Комисија je међутим, сматрала да предлагач у разради пројекта 
нема дефинисану и формулисану тему – проблем, којим се пројект бави. Предлагач у 
индентификацији проблема наводи да ће реализовати 9 епизода тв серијала, а у буџету наводи да 
их има 27. У пројекту није дефинисан значај реализације пројекта, циљеви пројекта су 
неусклађени са темама тв серијала, степен одрживости пројекта није назначен, као и мониторинг и 
евалуација пројекта. Предложени буџет пројекта је предимензиониран, те због свега наведеног 
Комисија је предложила Градоначелнику да се наведени пројекат не суфинансира.  

26. Удружење за заштиту и развој градитељског наслеђа „Протего“, Суботица, Матије 
Корвина 9, чија је пријава запримљена у року, који су конкурисали са предлогом пројекта 
„Магија језика“. Укупна вредност пројекта је 381.298,00 динара, од чега су 77.820,00 динара 
средства подносиоца пријаве, а 303.478,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединица 
локалне самоуправе. Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року. 
Комисија сматра да је пројекат „Магија језика“, у складу са наменом средстава из Јавног 
конкурса –развој медијског плурализма, увођење, побољшање или проширење програмских 
садржаја и у скалду са Законом о јавном информисању и медијима. Пројекат је у складу са 
критеријума конкурса, 1. Критеријум Правилника: „мера остварује јавни интерес у области јавног 
информисања“. Комисија је међутим сматрала да предлагач у разради пројекта нема правилно и 
прецизно дефинисану и формулисану тему – проблем, којим се пројекат бави. Дефинисани значај 
реализације пројекта и циљеви пројекта нису усклађени, а из анализе ризика произилази да су 
медијски садржаји редовна делатност подносиоца пријаве. Степен одрживости пројекта није 
назначен. Предложени буџет пројекта је предимензиониран за ову врсту медија, те због свега 
наведеног Комисија је предложила Градоначелнику да се наведени пројекат не суфинансира. 

 На основу наведеног Комисија за оцену пројеката поднетих по Конкурсу за 
суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2015. 
години је предложила да се од укупно 26 разматраних пријава, суфинансира следећих 20 
пројеката, из наведених разлога које је Комисија утврдила приликом разматрања пристиглих 
пријава: 

 
1. Магазин Дани д.о.о. Суботица, за пројекат „Магазин Дани“ 
2. Удружење Хрватска независна листа Суботица, за пројекат „Мјесечник хрватске 

новине” 
3. Dnevnik Vojvodina press d.o.o., за пројекат “Суботица у Дневнику” 
4. Суботичке новине Маркетинг и пласман д.о.о. Суботица, за пројекат „Мала привреда  

велики развој“ 
5. Bunjevački media centar d.o.o. Subotica, за пројекат “Издавање листа за младе на                                                            

буњевачком-  БОЦКО” 
6. Предузеће за издаваштво и услуге Визија МВП Суботица, за пројекат „Месне заједнице 

у Суботици “ (јуче, данас, сутра) 
7. Рурални информативни центар, за пројекат „Информисање и обука пољопривредних 

произвођача путем интернет радиа“ 
8. Euro alfa d.o.o. Subotica – TV SU CITY, Суботица, за пројекат „Данас и сутра - Изазов   

бољег живота“ 
9. Euro alfa d.o.o. Subotica –SU CITY RADIO, Суботица, за пројекат „Будилник за 

ефикасније друштво“ 
10.  YU ECO d.o.o. Subotica, за пројекат „Остваривање јавног интереса грађана  Суботице у 

области јавног информисања“ 



11. YU ECO d.o.o. Subotica, за пројекат „Еко светионик” 
12.  Снома д.о.о. Суботица за пројекат „Суботица данас“ 
13. Фондација Панонија Суботица, за пројекат „Szabadka varos koztajekoztasi musorai a 

Panon RTV-ben a 2015. Ev folyaman“ – Опште-образовни програм о дешавањима у граду Суботици 
14. Hrvatska udruga novinara „CRO-NEWS“ за пројекат „CrOnline“ 
15.Sukom media PR veb portal, за пројекат „Информисањем грађана до                                 

унапређења локалне заједнице“ 
16. NIKOLA TUMBAS PR FOTOGRAFSKA RADNJA NOAH AGENCY SUBOTICA, за 

пројекат „Суботица инфо 2015.“ 
17. Буњевачки медиа центар д.о.о. Суботица, за пројекат ТВ емисија „Суботица на 

буњевачком“ 
18. Udruga novinara „CRO - INFO“, за пројекат „ХРВАТСКА ПАНОРАМА“ тв програм на 

хрватском језику 
19. Буњевачки културни центар- Бајмок, за пројекат ТВ продукција „Бајмочка хроника“ 
20. СЗТР и тв видео продукција „Диновизија“, за пројекат „Медијско праћење и 

презентација економских, привредно – туристичких, инфраструктурних и културних потенцијала, 
развоја и програма града Суботице у 2015. години“ 

 
Разматрајући предлог Комисије и разлоге који су наведени за сваки предложени пројекат 

појединачно, сматра се је Комисија правилно применила критеријуме за доделу средстава те да је 
оправдано суфинансирање пројеката с обзиром на значај у којој је предложена пројектна 
активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, остваривања 
постављених циљева и других критеријума у складу са Правилником.  
 

Комисија је предложила да 6 пројеката не суфинансира из наведених разлога које је 
Комисија утврдила приликом разматрања пристиглих пријава: 

 
1. Агенција за производњу радио и телевизијског програма „НС медиа“ Нови Сад, 

Станислава Кенешки ПР, Нови Сад, за пројекат „Едукација новинара и медијских радника у 
Суботици кроз примере добре праксе“ 

2. Društvo za radio i televizijske aktivnosti KOPERNIKUS CABLE NETWORK DOO, за 
пројекат „Више о Суботици“, 

3. Удружење „Данубиус“, Нови Сад за пројекат „Војводина инфо нет“,   
4. Radio City OD – internet portal City online за пројекат „Потрошачки форум – веб форум за 

заштиту основних потрошачких права“ 
5. Privredno društvo za telekomunikacije Tv Metropolis d.o.o., Београд, Теразије 27, за 

пројекат  „Портрет Суботице“ 
6. Удружење за заштиту и развој градитељског наслеђа „Протего“, за пројекат „Магија 

језика“ 
 

 
Градоначелник је у складу са наведеним и са чланом 24. Правилника о суфинансирању 

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисња, у целости прихватио 
предлог Комисије и донео Решење о расподели средстава буџета Града Суботице за 
суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2015. 
години. 

 
На основу наведеног донето је Решење 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 


