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Ред.бр.  
Назив подносиоца пријаве 

 
Опредељена средства 

1.    ФАБРИКА СЛОВА доо Петроварадин 
Петроварадин, Мажуранићева 8 

500.000,00 

2.    Удруга хрватска независна листа  
Суботица, Ивана Сарића 85 

200.000,00 

3.    Артлине удружење Суботица, Цара Јована Ненада 15 1.000.000,00 

4.    Удружење Марија 
Суботица, Матије Гупца 10/1 

300.000,00 

5.    НИКОЛА ТУМБАС ПР ФОТОГРАФСКА РАДЊА 
НОАХ АГЕНЦY СУБОТИЦА 
Суботица, Бачка 29 

300.000,00 

6.    Удружење ИНФО- ИНИЦИЈАТИВА 
Суботица, Банатска 30 150.000,00 

7.    СЗТР И ТВ ПРОДУКЦИЈА ДИНОВИЗИЈА ТОМИСЛАВ 
ДЕДОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК СУБОТИЦА, Суботица, Кизур 
Иштвана 64 

300.000,00 

8.    СПЦ Епархија Бачка РАДИО СЛАВОСЛОВЉЕ Суботица, 
Змај Јовина 22 300.000,00 

9.    ПАКИС ПРОДУКЦИЈА ДОО НОВИ САД 
Нови Сад, Арсе Теодоровића 5 1.000.000,00 

10.    БУЊЕВАЧКИ МЕДИА ЦЕНТАР ДОО - интернет гласило 
Суботица, Суботица, Анте Парчетића 10а 100.000,00 

11.    БУЊЕВАЧКИ МЕДИА ЦЕНТАР ДОО - радио СУБОТИЦА 
Суботица, Анте Парчетића 10а 300.000,00 

12.    БУЊЕВАЧКИ МЕДИА ЦЕНТАР ДОО - новине СУБОТИЦА 
Суботица, Анте Парчетића 10а 300.000,00 

13.    БУЊЕВАЧКИ ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР – интернет радио, 
Суботица, Анте Парчетића 10а 100.000,00 

14.    НОВЕ СУБОТИЧКЕ НОВИНЕ ДОО 
за новинско- издавачку делатност Суботица 
Суботица, Максима Горког 8  

700.000,00 



15.    Институт за одрживи развој и заштиту животне средине 
Зелени круг, Нови Сад, Александра Невског 32 100.000,00 

16.    Удружење новинара CRO-INFO Суботица, Трг Цара Јована 
Ненада 15 500.000,00 

17.    YU ECO ДОО, СУБОТИЦА, Суботица, 
Магнетна поља ББ - телевизија 3.450.000,00 

18.    YU ECO ДОО, СУБОТИЦА, Суботица, 
Магнетна поља ББ – радио 450.000,00 

19.    МАГАЗИН ДАНИ ДОО СУБОТИЦА, Суботица, Арсенија 
Чарнојевића 3 1.870.000,00 

20.    РАДИО СУБОТИЦА-SZABADKA RADIO ДОО СУБОТИЦА, 
Арсенија Чарнојевића 3 1.857.000,00 

21.    VTV COMNET доо Суботица, 
Арсенија Чарнојевића 3 3.900.000,00 

22.    Медијска мрежа доо Београд- Вождовац, Београд, Трг Николе 
Пашића 7 493.000,00 

23.    СРБИЈА ДАНАС ДОО БЕОГРАД, Нови Београд, Булевар 
Михјала Пупина 165Е 1.000.000,00 

24.    ГОРАН ТОДОРОВ ПР ВЕБ ПОРТАЛ СУКОМ МЕДИЈА 
СУБОТИЦА, Суботица, Дожа Ђерђа 3 880.000,00 

 
Укупно предложена средства за расподелу су у износу од 20.050.000,00 динара. 

Остало је нераспоређено 1.250.000,00 динара 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 
 

ПОДРЖАНЕ ПРИЈАВЕ:  
 
 

1.   ФАБРИКА СЛОВА ДОО ПЕТРОВАРАДИН, Петроварадин,  Мажуранићева 8, чија је 
пријава запримљена у року 26.01.2017.  године, који су конкурисали са предлогом пројекта „Суботица - 
капија Европе“ укупна вредност пројекта 1.209.086 динара, од чега су 244.000,086 динара средства 
подносиоца пријаве а 965.000 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. 
Документација коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року.  
 
Конкурсна комисија сматра да је пројекат „Суботица - капија Европе“ у складу са наменом средстава из 
Јавног позива и да испуњава критеријуме из Јавног позива и у складу је са  првим критеријумом 
Правилника:  пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.  
 
Посебну вредност пројекту дају: усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима 
циљних група, те анимирање појединаца, посебно из редова младих, да се, поведени примерима добре 
праксе, и сами укључе и узму значајнију улогу у привредном и друштвено-политичком животу локалне 
средине, усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних 
група. 
 
Уочљив је и степен организационих и управљачких способности предлагача пројекта, расположивост 
неопходних ресурса за реализацију пројекта, те стручне и професионалне референце предлагача пројекта, 
које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта. Наведено је у складу са 1. критеријумом 
Правилника, тачка 1. алинеје 3 и 4, тачка 2. алинеје 1, и 4, тачка 3. алинеје 1, 2, 3. 
 
Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном, 
правовременом и потпуном информисању и у складу је за Законом о јавном информисању и медијима, што 
у потпуности одговара намени Конкурса дефинисаној чланом 15. Закона о информисању и медијима.  
 



Због тога, Конкурсна комисија сматра и предлаже градоначелнику да овај пројекат делимично подржи са 
износом од 500.000,00 динара и то претежно у делу персоналних трошкова.    
 

2.   Удруга Хрватска независна листа, Суботица, Ивана Сарића 85, чија  је пријава запримљена у року 
27.01.2017. године, који су конкурисали са предлогом пројекта „Хрватске новине - вијести“ укупна 
вредност пројекта 1.002.000,00 динара, од чега су 294.000,00 динара средства подносиоца пријаве а 
708.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Документација 
коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року.  
 
Конкурсна комисија сматра да је пројекат „Хрватске новине - вијести“ у складу са наменом средстава из 
Јавног позива и да испуњава критеријуме из Јавног позива и у складу је са  првим критеријумом 
Правилника:  пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.  
 
Комисија је имала у виду да је пројекат, поред тога што је намењен информисању хрватске националне 
заједнице на матерњем језику и озвучен, па тиме доприноси и информисању слабовидих особа. 
 
Посебну вредност пројекту дају: усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима 
циљних група, усклађеност планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама 
циљних група. Наведено је у складу са 1. критеријумом Правилника, тачка 1. алинеје 3 и 4, тачка 2. алинеје 
1, 3 и 4.  
 
У делу буџета пројекта су предвиђени трошкови који се не могу суфинансирати овим пројектом, као што 
су одржавање портала, трошкови домена и хостинга, трошкови освежења… 
 
Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном, 
правовременом и потпуном информисању и у складу је за Законом о јавном информисању и медијима, што 
у потпуности одговара намени Конкурса дефинисаној чланом 15. Закона о информисању и медијима. 

 
Због тога, Конкурсна комисија сматра и предлаже градоначелнику да овај пројекат делимично подржи са 
износом од 200.000,00 динара и то претежно у делу персоналних трошкова.    
 

3.   Артлине удружење Суботица, Трг Цара Ј Ненада 15, чија је пријава запримљена у року, дана 31.01.2017. 
године, који су конкурисали са предлогом пројекта „Суботица мој град“ . Укупна вредност пројекта је 
3.000,000.00 динара, од чега су 1.500.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 1.500.000,00 динара 
средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Документација коју су поднели је 
била комплетна и пристигла је у року. Комисија сматра да пројекат „Суботица мој град“ у складу са 
наменом средстава и критеријумима из Јавног позива и у складу је    са  првим критеријумом Правилника:  
пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.   
 
Пројекат је у складу са Специфични критеријуми за оцењивање пројеката производње медијских садржаја 
из области јавног информисања, тачка 1. од посебног је значаја за информисање становништва на 
територији Града Суботице, тачка 2. доступност медијског садржаја што већем броју корисника на 
територији Града Суботице и тачке 3. незаступљеност теме у медијима доступним грађанима града 
Суботице.  
 
Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном, 
правовременом и потпуном информисању и у складу је за Законом о јавном информисању и медијима, што 
у потпуности одговара намени Конкурса дефинисаној чланом 15. Закона о информисању и медијима, а у 
складу је са Специфичним критеријумима за оцењивање пројеката из Конкурса: пројекат је од посебног 
значаја за информисање становништва на територији Града Суботице; доступност медијског садржаја што 
већем броју корисника на територији Града Суботице. 
 
Због тога, Конкурсна комисија сматра и предлаже градоначелнику да овај пројекат делимично подржи са 
износом од 1.000.000,00 динара и то претежно у делу персоналних трошкова. 
 

4.   Удружење Марија, Матије Гупца 10, Суботица, чија је пријава запримљена у року 27.01.2017.  године, 
који су конкурисали са предлогом пројекта „Све о Богу и човеку на таласима Радио Марије – 
Информативни програм Радио Марије “ укупна вредност пројекта 800.000,00 динара, од чега су 



200.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 600.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета 
јединице локалне самоуправе. Документација коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року.  
 
Конкурсна комисија сматра да је пројекат „Све о Богу и човеку на таласима Радио Марије – 
Информативни програм Радио Марије “ у складу са наменом средстава из Јавног позива и да испуњава 
критеријуме из Јавног позива и у складу је са  првим критеријумом Правилника:  пројектна активност је 
подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.  
 
Посебну вредност пројекту дају: усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и 
приоритетима циљних група, усклађеност планираних активности са циљевима,  очекиваним 
резултатима и потребама циљних група, расположивост неопходних ресурса за реализацију 
пројекта. Наведено је у складу са 1. критеријумом Правилника, тачка 1. алинеје 3 и 4, тачка 2. 
алинеје 1 и 3, тачка 3. алинеје 1 и 2. . У делу буџета предвиђена је набавка опреме  - диктафон, 
што се не може суфинансирати овим пројектом.   
 
Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 
непристрасном, правовременом и потпуном информисању и у складу је за Законом о јавном 
информисању и медијима, што у потпуности одговара намени Конкурса дефинисаној чланом 15. 
Закона о информисању и медијима. 
 
Због тога, Конкурсна комисија сматра и предлаже градоначелнику да овај пројекат делимично подржи, у 
делу персоналних трошкова, са износом од 300.000,00 динара. 
 

5.   Никола Тумбас ПР фотографска радња NOAH AGENCY Суботица, Бачка 29, чија је пријава 
запримљена у року 30.01.2017.  године, који су конкурисали са предлогом пројекта „Суботица инфо 2017“ 
укупна вредност пројекта 804,700,00 динара, од чега су 224.700,00 динара средства подносиоца пријаве а 
580.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Документација 
коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року.  
 
Конкурсна комисија сматра да је пројекат „Суботица инфо 2017“ у складу са наменом средстава из Јавног 
позива и да испуњава критеријуме из Јавног позива и у складу је са  првим критеријумом Правилника:  
пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.  
 
Посебну вредност пројекту дају: усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима 
циљних група, усклађеност планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама 
циљних група, разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта.  
 
У делу буџета предвиђена је набавка делова за информатичку обуку – што се не може суфинансирати овим 
пројектом. Наведено је у складу са 1. критеријумом Правилника, тачка 1. алинеје 3 и 4, тачка 2. алинеје 1, 3 
и 4. 
 
Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном, 
правовременом и потпуном информисању и у складу је за Законом о јавном информисању и медијима, што 
у потпуности одговара намени Конкурса дефинисаној чланом 15. Закона о информисању и медијима. 
 
Због тога, Конкурсна комисија сматра да овај пројекат заслужује подршку и предлаже градоначелнику да 
овај пројекат делимично подржи, у персоналном делу буџета, са износом од 300.000,00 динара. 
 

6.   Удружење ИНФО ИНИЦИЈАТИВА Суботица, Банатска 30, чија је пријава запримљена у року 31.1.2017.  
године, који су конкурисали са предлогом пројекта „Она у свету мушкараца“ укупна вредност пројекта 
407.360,00 динара, од чега су 84.000,00 динара средства подносиоца пријаве а 323.360,00 динара средства 
за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Документација коју су поднели била је 
комплетна и пристигла је у року.  
 
Конкурсна комисија сматра да је пројекат „Она у свету мушкараца“ у складу са наменом средстава из 
Јавног позива и да испуњава критеријуме из Јавног позива и у складу је са  првим критеријумом 
Правилника:  пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.  



 
По мишљењу комисије, ово је пример јасно, уско и прецизно индентификованог  проблема, родне 
равноправности и насиља над женама, и индентификованих потреба циљне групе. У појединим другим 
деловим пројекта описи су преопширни - општи и специфични циљеви пројекта, као и пројектне 
активности.  
 
Посебну вредност пројекту дају: усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима 
циљних група, усклађеност планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама 
циљних група,  разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта. Наведено је у складу са 1. 
критеријумом Правилника, тачка 1. алинеје 3 и 4, тачка 2. алинеје 1, 3 и 4. У делу буџета пројекта су 
предвиђени трошкови који се не могу суфинансирати овим пројектом, као што су набавка опреме, усужно 
снимање… 
 
Због тога, Конкурсна комисија сматра и предлаже градоначелнику да овај пројекат делимично подржи са 
износом од 150.000,00 динара и то у делу персоналних трошкова. 
 

7.   СЗТР И ТВ ПРОДУКЦИЈА ДИНОВИЗИЈА ТОМИСЛАВ ДЕДОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК СУБОТИЦА, 
Суботица, Кизур Иштвана 64, чија је пријава запримљена у року 30.1.2017. године, који су конкурисали са 
предлогом пројекта „Медијско праћење и презентација економских, привредно-туристичких, 
инфраструктурних и културних потенцијала, развоја и програма града Суботице у 2017. години“ 
укупна вредност пројекта 430.000,00 динара, од чега су 130.000,00 динара средства подносиоца пријаве а 
300.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Документација 
коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року.  
 
Конкурсна комисија сматра да је пројекат „Медијско праћење и презентација економских, привредно-
туристичких, инфраструктурних и културних потенцијала, развоја и програма града Суботице у 
2017. години“  у складу са наменом средстава из Јавног позива и да испуњава критеријуме из Јавног 
позива и у складу је са  првим критеријумом Правилника:  пројектна активност је подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања.  
 
Посебну вредност пројекту дају: усклађеност планираних активности са циљевима,  очекиваним 
резултатима и потребама циљних група, разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта, 
расположивост неопходних ресурса за реализацију пројекта, стручне и професионалне референце 
предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта. Наведено је у 
складу са 1. критеријумом Правилника, тачка 1. Алинеја 4, тачка 2. алинеје 1, и 3, тачка 3. алинеје 2 и 3. У 
делу буџета пројекта су предвиђени трошкови који се не могу суфинансирати овим пројектом, као што су 
употреба техничке опреме и израда документарног филма. Неопходно је трошкове редефинисати и 
другачије избалансирати. 
 
Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном, 
правовременом и потпуном информисању и у складу је за Законом о јавном информисању и медијима, што 
у потпуности одговара намени Конкурса дефинисаној чланом 15. Закона о информисању и медијима. 
 
Због тога, Конкурсна комисија сматра да овај пројекат заслужује подршку и предлаже градоначелнику да 
овај пројекат у целости подржи са траженим износом од 300.000,00 динара и то претежно у делу 
персоналних трошкова. 
 

8.   СПЦ Епархија Бачка РАДИО СЛАВОСАВЉЕ Суботица, Змај Јовина 22, чија је пријава запримљена у 
року 31.01.2017. године, који су конкурисали са предлогом пројекта „Светлост која просвећује“ укупна 
вредност пројекта 1.100.000,00 динара, од чега су 200.000,00 динара средства подносиоца пријаве а 
900.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Документација 
коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року.  
 
Конкурсна комисија сматра да је пројекат „Светлост која просвећује“ у складу са наменом средстава из 
Јавног позива и да испуњава критеријуме из Јавног позива и у складу је са  првим критеријумом 
Правилника:  пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.  
 
Посебну вредност пројекту дају: усклађеност пројекта са реалним потребама и приоритетима циљних 
група, усклађеност планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама циљних 



група, степен организационих и управљачких способности предлагача пројекта, расположивост 
неопходних ресурса за реализацију пројекта, стручне и професионалне референце предлагача пројекта, које 
одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта. Наведено је у складу са 1. критеријумом 
Правилника, тачка 1. алинеје 3 и 4, тачка 2. алинеје 1, 3 и 4, тачка 3. алинеје 1, 2, 3. 
 
Пројекат „Светлост која просвећује“ доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и 
истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању, посебно у сфери међуетничке и 
међуверске толеранције и у складу је за Законом о јавном информисању и медијима.  
 
Због тога, Конкурсна комисија сматра и предлаже градоначелнику да овај пројекат делимично подржи са 
износом од 300.000,00 динара и то претежно у делу персоналних трошкова. 

 
9.   Пакис продукција доо Нови Сад, Нови Сад, Арсе Теодоровића 5,, чија је пријава запримљена у року 

31.01.2017.  године, који су конкурисали са предлогом пројекта ''Хроника Суботице''- информативни тв 
серијал који доприноси остваривању јавног интереса грађана Суботице у области јавног 
информисања, развоју људских права и демократског потенцијала становника Града Суботице“ 
укупна вредност пројекта 2.560.000,00 динара, од чега су 640.000,00 динара средства подносиоца пријаве а 
1.920.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Документација 
коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року.  
 
Конкурсна комисија сматра да је пројекат ''Хроника Суботице''- информативни тв серијал који 
доприноси остваривању јавног интереса грађана Суботице у области јавног информисања, развоју 
људских права и демократског потенцијала становника Града Суботице“ у складу са наменом 
средстава из Јавног позива и да испуњава критеријуме из Јавног позива и у складу је са  првим 
критеријумом Правилника:  пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног 
информисања.  
 
Посебну вредност пројекту дају: усклађеност пројекта са реалним, потребама и приоритетима циљних 
група, усклађеност планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама циљних 
група, разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта, степен организационих и управљачких 
способности предлагача пројекта, расположивост неопходних ресурса за реализацију пројекта, стручне и 
професионалне референце предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима 
пројекта, прецизност и разрађеност буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са 
пројектним активностима, економска оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне 
активности. Наведено је у складу са 1. критеријумом Правилника, тачка 1. алинеје 3, 4, тачка 2. алинеје 1, 3 
и 4, тачка 3. алинеје  2, 3. 
 
Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном, 
правовременом и потпуном информисању и у складу је за Законом о јавном информисању и медијима, што 
у потпуности одговара намени Конкурса дефинисаној чланом 15. Закона о информисању и медијима. 
 
Због тога, Конкурсна комисија сматра и предлаже градоначелнику да овај пројекат делимично подржи, у 
делу персоналних трошкова, са износом од 1.000.000,00 динара. 

 
10.   Буњевачки медиа Центар ДОО Суботица, Суботица, Анте Парчетића 10а, интернет гласило, чија је 

пријава запримљена у року 31.01.2017. године, који су конкурисали са предлогом пројекта „Буњевачка 
рич“ укупна вредност пројекта 1.469.000,00 динара, од чега су 715.000,00 динара средства подносиоца 
пријаве а 754.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. 
Документација коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року.  
 
Конкурсна комисија сматра да је пројекат „Буњевачка рич“ у складу са наменом средстава из Јавног 
позива и да испуњава критеријуме из Јавног позива и у складу је са  првим критеријумом Правилника:  
пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.  
 
Комисија сматра да овај пројекат у складу са потребама припадника буњевачке националне заједнице да 
буду информисани на њиховом, матерњем језику. Комисија је посебно имала у виду да се, путем креирања 
веб странице са информативним садржајем, са информацијама о буњевачкој заједници у виду аутентичних 
видео записа, остварује јавни интерес информисања на матерњем језику, као право припадника ове 
заједнице, на начин који је веома занимљив и прихватљив, са могућностима да далеко шири круг 



корисника има приступ информацијама, јер се видео записи са интернет портала преузимају и на фејсбук и 
јутјуб порталима. 

 
Посебну вредност пројекту дају: усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима 
циљних група, усклађеност планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама 
циљних група, степен организационих и управљачких способности предлагача пројекта, расположивост 
неопходних ресурса за реализацију пројекта, стручне и професионалне референце предлагача пројекта, које 
одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта. Наведено је у складу са 1. критеријумом 
Правилника, тачка 1. алинеје 3, 4, тачка 2. алинеје 1, 3, 4, тачка 3. алинеје 1, 2, 3. Предвиђени трошкови су 
предимензионисани.  
 
Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном, 
правовременом и потпуном информисању и у складу је за Законом о јавном информисању и медијима, што 
у потпуности одговара намени Конкурса дефинисаној чланом 15. Закона о информисању и медијима. 
 
Због тога, Конкурсна комисија сматра да овај пројекат заслужује подршку и предлаже градоначелнику да 
овај пројекат делимично подржи са износом од 100.000,00 динара и то претежно у делу персоналних 
трошкова. 
 

11.   Буњевачки медиа Центар ДОО Суботица, Суботица, Анте Парчетића 10а, радио, чија је пријава 
запримљена у року 31.01.2017. године, који су конкурисали са предлогом пројекта „Информативна радио 
емисије СУБОТИЦА НА БУЊЕВАЧКОМ“ укупна вредност пројекта 1.568.000,00 динара, од чега су 
360.000,00 динара средства подносиоца пријаве а 1.208.,00 динара средства за која се аплицира из буџета 
јединице локалне самоуправе. Документација коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року.  
 
Конкурсна комисија сматра да је пројекат „Информативна радио емисије СУБОТИЦА НА 
БУЊЕВАЧКОМ“ у складу са наменом средстава из Јавног позива и да испуњава критеријуме из Јавног 
позива и у складу је са  првим критеријумом Правилника:  пројектна активност је подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања.  
 
Комисија сматра да овај пројекат, чији је носилац информативна радио емисија на буњевачком језику у 
функцији је остваривања јавног интереса информисања на матерњем језику припадника буњевачке 
националне мањине.  
 
Пројекат задовољава потребу да се прошири медијски простор за буњевачку националну заједницу и 
представља почетак изједначавања на медијском простору буњевачке заједнице са припадницима других 
националних заједница у Суботици, те доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и 
истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању и у складу је за Законом о јавном 
информисању и медијима.  
 
Посебну вредност пројекту дају: усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима 
циљних група, усклађеност планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама 
циљних група, степен организационих и управљачких способности предлагача пројекта, расположивост 
неопходних ресурса за реализацију пројекта, стручне и професионалне референце предлагача пројекта, које 
одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта. Наведено је у складу са 1. критеријумом 
Правилника, тачка 1. алинеје 3 и 4, тачка 2. алинеје 1, 3 и 4, тачка 3. алинеје 1, 2, 3. Предвиђени трошкови 
су предимензионисани.  
Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном, 
правовременом и потпуном информисању и у складу је за Законом о јавном информисању и медијима, што 
у потпуности одговара намени Конкурса дефинисаној чланом 15. Закона о информисању и медијима. 
 
Због тога, Конкурсна комисија сматра да овај пројекат заслужује подршку и предлаже градоначелнику да 
овај пројекат делимично подржи са износом од 300.000,00 динара и то претежно у делу персоналних 
трошкова. 
 

12.   Буњевачки медиа Центар ДОО Суботица, Суботица, Анте Парчетића 10а, новине, чија је пријава 
запримљена у року 31.01.2017. године, који су конкурисали са предлогом пројекта „Млади о себи - 
нформативни садржаји за младе у листу „Боцко““ укупна вредност пројекта 2.115.000,00 динара, од 
чега су 965.000,00 динара средства подносиоца пријаве а 1.150.000,00 динара средства за која се аплицира 



из буџета јединице локалне самоуправе. Документација коју су поднели била је комплетна и пристигла је у 
року.  
 
Конкурсна комисија сматра да је пројекат „Млади о себи - нформативни садржаји за младе у листу 
„Боцко““ у складу са наменом средстава из Јавног позива и да испуњава критеријуме из Јавног позива и у 
складу је са  првим критеријумом Правилника:  пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у 
области јавног информисања.  
 
Комисија сматра да овај пројекат испуњава потребе припадника буњевачке националне заједнице да сем 
вести из свог корпуса буду информисани и о најважнијим догађајима у Суботици на њиховом, матерњем 
језику, те доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном, 
правовременом и потпуном информисању и у складу је за Законом о јавном информисању и медијима.  
 
Комисија је имала у виду да је лист за младе “Боцко“ једини лист за младе на буњевачком језику и да у 
свом садржају развија теме везане за младу популацију и информације везане за место, улогу и положај 
младих у окружењу, нањиховом матерњем језику. 
 
Посебну вредност пројекту дају: усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима 
циљних група, усклађеност планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама 
циљних група, степен организационих и управљачких способности предлагача пројекта, расположивост 
неопходних ресурса за реализацију пројекта, стручне и професионалне референце предлагача пројекта, које 
одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта. Наведено је у складу са 1. критеријумом 
Правилника, тачка 1. алинеје 3 и 4, тачка 2. алинеје 1, 3 и 4, тачка 3. алинеје 1, 2, 3. Предвиђени трошкови 
су предимензионисани.  
 
Због тога, Конкурсна комисија сматра да овај пројекат заслужује подршку и предлаже градоначелнику да 
овај пројекат делимично подржи са износом од 300.000,00 динара и то претежно у делу персоналних 
трошкова. 
 

13.   Буњевачки омладински Центар ДОО Суботица, Суботица, Анте Парчетића 10а, интернет радио, чија је 
пријава запримљена у року 31.01.2017.  године, који су конкурисали са предлогом пројекта „Буњевачка 
рич“ укупна вредност пројекта 1.450.000,00 динара, од чега су 480.000,00 динара средства подносиоца 
пријаве а 970.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. 
Документација коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року.  
 
Конкурсна комисија сматра да је пројекат „Буњевачка рич“ у складу са наменом средстава из Јавног 
позива и да испуњава критеријуме из Јавног позива и у складу је са  првим критеријумом Правилника:  
пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.  
 
Комисија сматра да пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 
непристрасном, правовременом и потпуном информисању и у складу је за Законом о јавном информисању 
и медијима посебно ако се узме у обзир чињеница да пројекат задовољава потребу да се прошири медијски 
простор за буњевачку националну заједницу, како у традиционалним медијима, тако и путем интернет 
радија, што представља иновативни приступ у изједначавању буњевачке заједнице са припадницима 
других националних заједница у Суботици у медијском простору, те доприноси развоју медијског 
плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном 
информисању и у складу је за Законом о јавном информисању и медијима. 
 
Посебну вредност пројекту дају: усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима 
циљних група, усклађеност планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама 
циљних група, степен организационих и управљачких способности предлагача пројекта, расположивост 
неопходних ресурса за реализацију пројекта, стручне и професионалне референце предлагача пројекта, које 
одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта. Наведено је у складу са 1. критеријумом 
Правилника, тачка 1. алинеје 3 и 4, тачка 2. алинеје 1, 3 и 4, тачка 3. алинеје 1, 2, 3. Предвиђени трошкови 
су предимензионисани.  
 
Због тога, Конкурсна комисија сматра да овај пројекат заслужује подршку и предлаже градоначелнику да 
овај пројекат делимично подржи са износом од 100.000,00 динара и то претежно у делу персоналних 
трошкова. 



 
14.  Нове суботичке новине ДОО Суботица, Суботица, Максима Горког 8,  чија је пријава запримљена у року 

1.02.2017. године, који су конкурисали са предлогом пројекта „Понос и будућност Суботице“ укупна 
вредност пројекта 3.230.000,00 динара, од чега су 1.540.000,00 динара средства подносиоца пријаве а 
1.690.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Документација 
коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року.  
 
Конкурсна комисија сматра да је пројекат „Понос и будућност Суботице“ у складу са наменом средстава 
из Јавног позива и да испуњава критеријуме из Јавног позива и у складу је са  првим критеријумом 
Правилника:  пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.  
 
Комисија је узела у обзир специфичност циљних група пројекта које условљавају општи циљ пројекта - 
подстицање медијског стваралаштва у области културе и образовања промоцијом дечијег и омладинског 
стваралаштва кроз унапређење видљивости рада ученика и наставника основних и средњих школа на 
територији општине Суботица, као и унапређење медијског стваралаштва у образовању деце и омладине, 
те унапређење информисања и едукацију деце и младих медијском обрадом тема значајних за њихов и 
општедруштвени развој. 
 
Посебну вредност пројекту дају: усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима 
циљних група, усклађеност планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама 
циљних група, степен организационих и управљачких способности предлагача пројекта, расположивост 
неопходних ресурса за реализацију пројекта, стручне и професионалне референце предлагача пројекта, које 
одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта. Наведено је у складу са 1. критеријумом 
Правилника, тачка 1. алинеје 3 и 4, тачка 2. алинеје 1, 3 и 4, тачка 3. алинеје 1, 2, 3. У делу буџета пројекта 
су предвиђени трошкови који се не могу суфинансирати овим пројектом, као што су трошкови штампе. 
 
Због тога, Конкурсна комисија сматра и предлаже градоначелнику да овај пројекат делимично подржи са 
износом од 700.000,00 динара и то претежно у делу персоналних трошкова. 

 
15.    Институт за одрживи развој и заштиту животне средине Зелени круг Нови Сад, Нови Сад, Александра 

Невског 32, чија је пријава запримљена у року 1.02.2017. године, који су конкурисали са предлогом 
пројекта „Еколошки промотери Суботице“ укупна вредност пројекта 782.496,00 динара, од чега су 
195.216,00 динара средства подносиоца пријаве а 587.280,00 динара средства за која се аплицира из буџета 
јединице локалне самоуправе. Документација коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року.  
 
Конкурсна комисија сматра да је пројекат „Еколошки промотери Суботице“ у складу са наменом 
средстава из Јавног позива и да испуњава критеријуме из Јавног позива и у складу је са  првим 
критеријумом Правилника:  пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног 
информисања.  
 
Вредност пројекта је: усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних 
група, усклађеност планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама циљних 
група, степен организационих и управљачких способности предлагача пројекта, расположивост 
неопходних ресурса за реализацију пројекта, стручне и професионалне референце предлагача пројекта, које 
одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта. Наведено је у складу са 1. критеријумом 
Правилника, тачка 1. алинеје 3 и 4, тачка 2. алинеје 1, 3 и 4, тачка 3. алинеје 1, 2, 3. Део наведених 
трошкова у буџету пројекта је предимензиониран.  
                                                                                                                                      Пројекат доприноси развоју 
медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном 
информисању и у складу је за Законом о јавном информисању и медијима, што у потпуности одговара 
намени Конкурса дефинисаној чланом 15. Закона о информисању и медијима. 
 
Због тога, Конкурсна комисија сматра и предлаже градоначелнику да овај пројекат делимично подржи са 
износом од 100.000,00 динара. 
 

16.   Удружење новинара CRO-INFO Суботица Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15, чија је пријава 
запримљена у року 1.02.2017.  године, који су конкурисали са предлогом пројекта „Телевизијски програм 
на хрватском језику – ХРВАТСКА ПАНОРАМА“ укупна вредност пројекта 2.929.800,00 динара, од чега 
су 633.800,00 динара средства подносиоца пријаве а 861.000,00 динара средства за која се аплицира из 



буџета јединице локалне самоуправе. Документација коју су поднели била је комплетна и пристигла је у 
року.  
 Конкурсна комисија сматра да је пројекат „Телевизијски програм на хрватском језику – 
ХРВАТСКА ПАНОРАМА“ у складу са наменом средстава из Јавног позива и да испуњава критеријуме из 
Јавног позива и у складу је са  првим критеријумом Правилника:  пројектна активност је подобна да 
оствари јавни интерес у области јавног информисања.  
 
Вредност пројекта је његова усклађеност са Специфичним критеријумима за оцењивање пројеката 
производње медијских садржаја из области јавног информисања, тачком 1, тачком 2, тачком 3, 4, 5, 6, 7, и 
усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, усклађеност 
планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама циљних група, степен 
организационих и управљачких способности предлагача пројекта, расположивост неопходних ресурса за 
реализацију пројекта, стручне и професионалне референце предлагача пројекта, које одговарају 
предложеним циљевима и активностима пројекта. Наведено је у складу са 1. критеријумом Правилника, 
тачка 1. алинеје 3 и 4, тачка 2. алинеје 1, 3 и 4, тачка 3. алинеје 1, 2, 3.Пројекат доприноси развоју 
медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном 
информисању и у складу је за Законом о јавном информисању и медијима, што у потпуности одговара 
намени Конкурса дефинисаној чланом 15. Закона о информисању и медијима. 
 
Због тога, Конкурсна комисија сматра да овај пројекат заслужује подршку и предлаже градоначелнику да 
овај пројекат делимично подржи са износом од 500.000,00 динара и то претежно у делу персоналних 
трошкова. 
 

17.   YU ECO ДОО Суботица - телевизија, Суботица, Магнетна поља ББ, чија је пријава запримљена у року 
1.02.2017.  године, који су конкурисали са предлогом пројекта „Остваривање јавног интереса грађана 
Суботице у области јавног информисања “ укупна вредност пројекта 7.060.500,00 динара, од чега су 
2.060.500,00  динара средства подносиоца пријаве а 5.000.000,00 динара средства за која се аплицира из 
буџета јединице локалне самоуправе. Документација коју су поднели била је комплетна и пристигла је у 
року.  
 
Конкурсна комисија сматра да је пројекат „Остваривање јавног интереса грађана Суботице у области 
јавног информисања “ у складу са наменом средстава из Јавног позива и да испуњава критеријуме из 
Јавног позива и у складу је са  првим критеријумом Правилника:  пројектна активност је подобна да 
оствари јавни интерес у области јавног информисања.  
 
Вредност пројекта је: усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних 
група, степен организационих и управљачких способности предлагача пројекта, расположивост 
неопходних ресурса за реализацију пројекта, стручне и професионалне референце предлагача пројекта, које 
одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта. Наведено је у складу са 1. критеријумом 
Правилника, тачка 1. алинеје 3 и 4, тачка 3. алинеје 1, 2, 3. У делу буџета пројекта су предвиђени трошкови 
који се не могу суфинансирати овим пројектом, као што су изнајмљивање и набавка опреме, режијски 
трошкови – струја, закуп пословног простора. 
 
Комисија констатује да апликант конкурише са емисијама из редовне рограмске шеме, што није у складу са 
примарном наменом средстава пројекта, али с обзиром да је пројекат у складу са Специфичним 
критеријумима за оцењивање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања: 
да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији Града Суботице; 
доступност медијског садржаја што већем броју корисника на територији Града Суботице, то сматра да 
пројекат „Остваривање јавног интереса грађана Суботице у области јавног информисања“  
доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном, 
правовременом и потпуном информисању и у складу је за Законом о јавном информисању и медијима. 
 
Због тога, Конкурсна комисија сматра и предлаже градоначелнику да овај пројекат делимично подржи са 
износом од 3.450.000,00 динара и то искључиво у делу персоналних трошкова. 
 
 

18.   YU ECO ДОО Суботица - радио, Суботица, Магнетна поља ББ, чија је пријава запримљена у року 
1.02.2017. године, који су конкурисали са предлогом пројекта „Точак живота“ укупна вредност пројекта 
1.569.500,00 динара, од чега су 463.500,00 динара средства подносиоца пријаве а 1.106.000,00 динара 



средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Документација коју су поднели била 
је комплетна и пристигла је у року.  
 
Конкурсна комисија сматра да је пројекат „Точак живота“ у складу са наменом средстава из Јавног позива 
и да испуњава критеријуме из Јавног позива и у складу је са  првим критеријумом Правилника:  пројектна 
активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.  
 
Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном, 
правовременом и потпуном информисању и у складу је за Законом о јавном информисању и медијима. 
Посебно је значајно што је фокус пројекта на образовању Рома, и потреби за информисањем и образовањем 
родитеља младих Рома у процесу остваривања права на социјалну и здравствену заштиту, образовање и 
планирање породице.  
 
Посебну вредност пројекту дају: усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима 
циљних група, усклађеност планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама 
циљних група, степен организационих и управљачких способности предлагача пројекта, расположивост 
неопходних ресурса за реализацију пројекта, стручне и професионалне референце предлагача пројекта, које 
одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта. Наведено је у складу са 1. критеријумом 
Правилника, тачка 1. алинеје 3 и 4, тачка 2. алинеје 1, 3 и 4, тачка 3. алинеје 1, 2, 3 и тачка 4. У делу буџета 
пројекта су предвиђени трошкови који се не могу суфинансирати овим пројектом, као што су накнаде 
ауторских права Сокоју и ОФПС-у. 
 
Због тога, Конкурсна комисија сматра и предлаже градоначелнику да овај пројекат делимично подржи са 
износом од 450.000,00 динара и то претежно у делу персоналних трошкова. 
 

19.  Магазин ДАНИ ДОО СУБОТИЦА, Суботица, Арсенија Чарнојевића 3, чија је пријава запримљена у року 
2.02.2017. године (послато 1.2.2017), који су конкурисали са предлогом пројекта „Ћирилицом до 
информација“ укупна вредност пројекта 3.200.800,00 динара, од чега су 644.000,00 динара средства 
подносиоца пријаве а 2.556.800,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне 
самоуправе. Документација коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року.  
 
Конкурсна комисија сматра да је пројекат „Ћирилицом до информација“ у складу са наменом средстава 
из Јавног позива и да испуњава критеријуме из Јавног позива и у складу је са  првим критеријумом 
Правилника:  пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.  
 
Посебну вредност пројекту дају: усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима 
циљних група, усклађеност планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама 
циљних група, мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта, разрађеност и 
изводљивост плана реализације пројекта, степен организационих и управљачких способности предлагача 
пројекта, расположивост неопходних ресурса за реализацију пројекта, стручне и професионалне референце 
предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта, прецизност и 
разрађеност буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима, 
економска оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности. Наведено је у складу са 
1. критеријумом Правилника, тачка 1. алинеје 3 и 4, тачка 2. алинеје 1, 3 и 4, тачка 3. алинеје 1, 2, 3 и тачка 
4. Алинеје 1и 2. Пrојекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 
непристрасном, правовременом и потпуном информисању и у складу је за Законом о јавном информисању 
и медијима.  
 
Због тога, Конкурсна комисија сматра и предлаже градоначелнику да овај пројекат делимично подржи са 
износом од 1.870.000,00 динара и то претежно у делу персоналних трошкова. 
 

20.   РАДИО СУБОТИЦА SZABADKA RADIO ДОО СУБОТИЦА, Суботица, Арсенија Чарнојевића 3 чија је 
пријава запримљена у року 2.02.2017. године (послато 1.2.2017), који су конкурисали са предлогом 
пројекта „Кроз Суботицу“ укупна вредност пројекта 2.650.000,00 динара, од чега су 550.000,00 динара 
средства подносиоца пријаве а 2.100.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице 
локалне самоуправе. Документација коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року.  
 



Конкурсна комисија сматра да је пројекат „Кроз Суботицу“ у складу са наменом средстава из Јавног 
позива и да испуњава критеријуме из Јавног позива и у складу је са  првим критеријумом Правилника:  
пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.  
 
Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном, 
правовременом и потпуном информисању и у складу је за Законом о јавном информисању и медијима. 
Посебну вредност пројекту дају: усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима 
циљних група, усклађеност планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама 
циљних група, мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта, разрађеност и 
изводљивост плана реализације пројекта, степен организационих и управљачких способности предлагача 
пројекта, расположивост неопходних ресурса за реализацију пројекта, стручне и професионалне референце 
предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта, прецизност и 
разрађеност буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима, 
економска оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности. Наведено је у складу са 
1. критеријумом Правилника, тачка 1. алинеје 3 и 4, тачка 2. алинеје 1, 3 и 4, тачка 3. алинеје 1, 2, 3 и тачка 
4. Алинеје 1и 2. 
 
Због тога, Конкурсна комисија сматра и предлаже градоначелнику да овај пројекат делимично подржи са 
износом од 1.857.000,00 динара и то претежно у делу персоналних трошкова. 
 

21.   VTV COMNET ДОО СУБОТИЦА, Суботица, Арсенија Чарнојевића 3 чија је пријава запримљена у року 
2.02.2017. године (послато 1.2.2017.), који су конкурисали са предлогом пројекта „Тв прозор“ укупна 
вредност пројекта 6.250.000,00 динара, од чега су 1.250.000,00 динара средства подносиоца пријаве а 
5.000.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Документација 
коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року.  
 
Конкурсна комисија сматра да је пројекат „Тв прозор“ у складу са наменом средстава из Јавног позива и 
да испуњава критеријуме из Јавног позива и у складу је са  првим критеријумом Правилника:  пројектна 
активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.  
 
Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном, 
правовременом и потпуном информисању и у складу је за Законом о јавном информисању и медијима. 
Посебну вредност пројекту дају: усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима 
циљних група, усклађеност планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама 
циљних група, мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта, разрађеност и 
изводљивост плана реализације пројекта, степен организационих и управљачких способности предлагача 
пројекта, расположивост неопходних ресурса за реализацију пројекта, стручне и професионалне референце 
предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта, прецизност и 
разрађеност буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима, 
економска оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности. Наведено је у складу са 
1. критеријумом Правилника, тачка 1. алинеје 3 и 4, тачка 2. алинеје 1, 3 и 4, тачка 3. алинеје 1, 2, 3 и тачка 
4. Алинеје 1и 2. 
Због тога, Конкурсна комисија сматра и предлаже градоначелнику да овај пројекат делимично подржи са 
износом од 3.900.000,00 динара и то претежно у делу персоналних трошкова. 
 

22.   Медијска мрежа доо Београд- Вождовац, Београд, Трг Николе Пашића 7, чија је пријава 
запримљена у року 2.02.2017. (poslato 31.01.2017.)  године, који су конкурисали са предлогом пројекта 
„Кроз сокаке и шорове Суботице“ укупна вредност пројекта 6.350.000,00 динара, од чега су 1.350.000,00 
динара средства подносиоца пријаве а 5.000.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице 
локалне самоуправе. Документација коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року. Конкурсна 
комисија сматра да је пројекат „Кроз сокаке и шорове Суботице“ у складу са наменом средстава из 
Јавног позива и да испуњава критеријуме из Јавног позива и у складу је са  првим критеријумом 
Правилника:  пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. 
Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном, 
правовременом и потпуном информисању и у складу је за Законом о јавном информисању и медијима.  
 
 Посебну вредност пројекту даје прецизно идентификован проблем којим се пројекат бави, добро 
постављен циљ и разрађен план реализације као и јасно дефинисани и постављени жељени резултати, што 



је у складу са 1. Критеријумом Правилника тачка 1. алинеја 3. и 4., тачка 2. алинеја 1, 2. и 4., тачка 3. 
алинеја 1, 2. и 3. и тачка 4. алинеја 1. Правилника.  

 
 Конкурсна комисија је узела у обзир и изречене мере Савета за штампу апликанту, али је 
превагнуло мишљење међу члановима Комисије да је изјава од стране апликанта о предузетим мерама и 
активностима, након изречених мера, довољно убедљива. Са друге стране овом својом одлуком Конкурсна 
комисија  подржава апликанта у настојању да се у наредном периоду придржава препорука Савета за 
штампу и примени их у раду. Због тога, Конкурсна комисија сматра и предлаже градоначелнику да овај 
пројекат делимично подржи са износом од 493.000,00 динара. 
 

23.   СРБИЈА ДАНАС ДОО БЕОГРАД, Нови Београд, Булевар Михјала Пупина 165Е, чија је пријава 
запримљена у року 2.02.2017. (poslato 1.02.2017.)  године, који су конкурисали са предлогом пројекта 
„Успешно лице Суботице“ укупна вредност пројекта 5.476.206,00 динара, од чега су 1.188.000,00 динара 
средства подносиоца пријаве а 4.288.206,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице 
локалне самоуправе. Документација коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року.  
 
Конкурсна комисија сматра да је пројекат „Успешно лице Суботице“ у складу са наменом средстава из 
Јавног позива и да испуњава критеријуме из Јавног позива и у складу је са  првим критеријумом 
Правилника:  пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.  
 
 Посебну вредност пројекту даје усклађеност са реалним проблемима, потребама и приоритетима 
циљне групе која жели да се информише путем портала.  Конкурсну комисију је за предлог доделе 
средстава овом пројекту су додатно определили 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 и реализовати, у складу са ставом 
1. Критеријумом Правилника тачка 1. алинеја 3. и 4., тачка 2. алинеја 1, 2, и  4., тачка 3. алинеја 1, 2. и 3. и 
тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника.  
 Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 
непристрасном, правовременом и потпуном информисању и у складу је за Законом о јавном информисању 
и медијима. 
 
Због тога, Конкурсна комисија сматра и предлаже градоначелнику да овај пројекат делимично подржи са 
износом од 1.000.000,00 динара. 
 

24.   Горан Тодоров ПР ВЕБ ПОРТАЛ СУКОМ МЕДИЈА СУБОТИЦА, Суботица, Дожа Ђерђа 3, чија је 
пријава запримљена у року 1.2.2017.  године, који су конкурисали са предлогом пројекта „Они долазе“ 
укупна вредност пројекта 1.411.500,00 динара, од чега су 294.000,00 динара средства подносиоца пријаве а 
1.117.500,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Документација 
коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року.  
 
Конкурсна комисија сматра да је пројекат „Они долазе“ у складу са наменом средстава из Јавног позива и 
да испуњава критеријуме из Јавног позива и у складу је са  првим критеријумом Правилника:  пројектна 
активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Извештавање у вези са 
активностима и догађајима од интереса за младе Суботице у циљу њиховог прецизног и објективног 
информисања, доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 
непристрасном, правовременом и потпуном информисању и у складу је за Законом о јавном информисању 
и медијима. Посебну вредност пројекту дају: усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и 
приоритетима циљних група, усклађеност планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и 
потребама циљних група, мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта, 
разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта. 
 
Такође, комисија је препознала степен организационих и управљачких способности предлагача пројекта, 
расположивост неопходних ресурса за реализацију пројекта, стручне и професионалне референце 
предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта, прецизност и 
разрађеност буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима, 
економска оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности. 
 
Наведено је у складу са 1. критеријумом Правилника, тачка 1. алинеје 3 и 4, тачка 2. алинеје 1, 3 и 4, тачка 
3. алинеје 1, 2, 3 и тачка 4. Алинеје 1и 2. 



 
 Комисија сматра да је предложени пројекат важан за  актуелизацију и промоцију тема од значаја за 
узраст школске деце која представљају медијски недовољно експонирану групацију, на један нови начин, 
посредством интернет портала subotica.com. 
 
Због тога, Конкурсна комисија сматра и предлаже градоначелнику да овај пројекат делимично подржи са 
износом од 880.000,00 динара. 
 
ПРИЈАВЕ КОЈЕ НИСУ ПОДРЖАНЕ:  
 

1.   СНОМА ДОО ЗА МАРКЕТИНГ СУБОТИЦА, Суботица, Штосмајерова 10, чија је пријава запримљена у 
року 25.01.2017. године, који су конкурисали са предлогом пројекта „Информативни програм Суботица 
данас“ укупна вредност пројекта 5.600.000,00 динара, од чега су 2.000.000,00 динара средства подносиоца 
пријаве а 3.600.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. 
Документација коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року.  
 
Конкурсна комисија сматра да је пројекат „Информативни програм Суботица данас“ у складу са 
наменом средстава из Јавног позива и да испуњава критеријуме из Јавног позива и у складу је са  првим 
критеријумом Правилника:  пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног 
информисања.  
 
Комисија констатује да је буџeт пројекта непотпун и неправилно попуњен, а оно што је попуњено 
непрецизно и нејасно. У опису података, подносилац пројекта наводи да је укупна вредност пројекта 
5.760.000,00 динара, а средстава за која се аплицира 3.750.000 динара, док је у наративном делу, као и у 
спецификацији прихода  укупан приход наведено 5.600.000,00 динара за износ тражених средстава је  
3.600.000,00 динара.  
 
Поред тога, оперативни трошкови су назначени у износу од 2.000,000.00 без икакве спецификације, док су 
персонални трошкови предимензионирани и недовољно детаљно образложени. 
 
Сама пријава, образац 1, такође је неправилно  попуњена – није назначено да ли је у питању пријава на 
конкурс или за појединачно давање, рубрике 4.1 и 4.2 нису попуњене у складу са траженим, циљне групе 
на које је пројекат усмерен нису довољно јасно идентификоване.  
 
Наведене активности и план реализације истих нису адекватни циљу пројекта, очекивани резултати 
реализације пројекта нису у складу са наменом средстава пројекта, а индикатори резултата неадекватни.  
 
Стога Конкурсна комисија сматра и предлаже градоначелнику да предложени пројекат не подржи. 
 

2.   Коперникус радио телевизија Шид доо, Шид , чија је пријава запримљена у року 27.01.2017. године, који 
су конкурисали са предлогом пројекта „СУБОТИЦА ЗА УЗОР“ укупна вредност пројекта 6.782.919,00 
динара, од чега су 1.782.924,00 динара средства подносиоца пријаве а 4.999.995,00 динара средства за која 
се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Документација коју су поднели била је комплетна и 
пристигла је у року.  
 
Комисија сматра да је пројекат „СУБОТИЦА ЗА УЗОР“ у складу са наменом средстава из Јавног позива и 
да испуњава критеријуме из Јавног позива и у складу је са првим критеријумом Правилника:  пројектна 
активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.        
 
Пројекат нема усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, 
усклађеност планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама циљних група, 
мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта, разрађеност и изводљивост плана 
реализације пројекта.  
 
Такође, пројекат нема потребну прецизност и разрађеност буџета пројекта, нема усклађеност свих 
предвиђених трошкoва са пројектним активностима, није присутна економска оправданост предлога буџета 
у односу на циљ и пројектне активности. Наведено није у складу са 1. критеријумом Правилника, тачка 1. 
алинеје 3 и 4, тачка 2. алинеје 1, 3 и 4, тачка 4. Алинеје 1и 2.  



 
Стога Конкурсна комисија сматра и предлаже градоначелнику да предложени пројекат не подржи. 

 
3.   “ДНЕВНИК ВОЈВОДИНА ПРЕС“ д.о.о. Булевар ослобођења 81 Нови Сад чија је пријава запримљена у 

року 30.01.2017. године, који су конкурисали са предлогом пројекта „Суботица у фокусу“ укупна 
вредност пројекта 5.140.000,00 динара, од чега су 1.140.000,00 динара средства подносиоца пријаве а 
4.000.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Документација 
коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року.  
 
Комисија сматра да је пројекат „Суботица у фокусу“ у складу са наменом средстава и критеријумима из 
Јавног позива и у складу је са првим критеријумом Правилника: пројектна активност је подобна да оствари 
јавни интерес у области јавног информисања.   
 
Пројекат нема усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, 
грађана Суботице, усклађеност планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и 
потребама циљних група, мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта.  
 
Поред тога, пројекат нема потребну прецизност и разрађеност буџета пројекта, нема усклађеност свих 
предвиђених трошкова са пројектним активностима, није присутна економска оправданост предлога буџета 
у односу на циљ и пројектне активности.  
 
Буџет пројекта је, по мишљењу комисије, предимензиоиран.  Наведено није у складу са 1. критеријумом 
Правилника, тачка 1. алинеје 3 и 4, тачка 2. алинеје 1, 3 и 4, тачка 4. Алинеје 1и 2.  
 
Стога Конкурсна комисија сматра и предлаже градоначелнику да предложени пројекат не подржи. 
 

4.   Udruga Hrvatska nezavisna lista Ивана Сарића 85, Суботица чија је пријава запримљена у року 30.01.2017. 
године, који су конкурисали са предлогом пројекта „Поносни на себе“ укупна вредност пројекта 
1.344.000,00 динара, од чега су 100.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а  894.000 ,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 сматра да је пројекат „Поносни на себе“ у складу са наменом средстава и критеријумима из 
Јавног позива и у складу је са првим критеријумом Правилника: пројектна активност је подобна да оствари 
јавни интерес у области јавног информисања.   
 
Пројекат нема правилно попуњен образац 2 Буџет пројекта: рубрика 2.4. СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 
ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ  је празна, а попуњена је рубрика средства покрајине, тако да произилази да 
апликант не треба средства из локалне самоуправе.  
 
Осим тога, су предвиђени трошкови који се не могу суфинансирати овим пројектом, као што су трошкови 
штампе, прелома, дистрибуције, а предвиђени период реализације је 12 месеци, што није у складу са 
периодом реализације за који је конкурсрасписан. 
 
Поред тога  назначени очекивани резултати нису адекватни потребама циљних група, мерљивост 
индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта није адекватна, нема потребну прецизност и 
разрађеност плана реализације пројектних активности.  Наведено није у складу са 1. критеријумом 
Правилника, тачка 1. алинеје 3 и 4, тачка 2. алинеје 1, 3 и 4, тачка 4. Алинеје 1и 2.  
 
Стога Конкурсна комисија сматра и предлаже градоначелнику да предложени пројекат не подржи. 
 
 

5.   УГ „Други Нови Центар“ Панчево, Чумићева 33, чија је пријава запримљена у року, дана  31.01.2017. 
године, који су конкурисали са предлогом пројекта „Унапређење јавног информисања у области 
екологије“. Укупна вредност пројекта је 993.200,00  динара, од чега су 453.200,00  динара средства 
подносиоца пријаве, а 540.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне 
самоуправе.  Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року.  



 
Комисија сматра да је пројекат „Унапређење јавног информисања у области екологије“ у складу са 
наменом средстава и критеријумима из Јавног позива и у складу је    са  првим критеријумом Правилника:  
пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.   

 
Међутим, пројекту недостају: усклађеност пројекта са Специфични критеријуми за оцењивање пројеката 
производње медијских садржаја из области јавног информисања и то са тачком 1, значаја за информисање 
становништва на територији Града Суботице и тачком 2. доступност медијског садржаја што већем броју 
корисника на територији Града Суботице.  
 
Такође недостаје усклађеност са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, 
усклађеност планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама циљних група, 
мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта, неадекватна разрађеност 
активности за реализацију пројекта.  
 
У делу буџета пројекта су предвиђени трошкови који се не могу суфинансирати овим пројектом, као што 
су набавка опреме, закуп хостинга… које не одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта. 
Наведено није у складу са 1. критеријумом Правилника, тачка 1. алинеје 3 и 4, тачка 2. алинеје 1, 3 и 4, и 
тачка 4. Алинеје 1. 
 
Стога Конкурсна комисија сматра и предлаже градоначелнику да предложени пројекат не подржи. 
 

6.   Инфо ИТ Медиа ДОО, Београд, Теразије 5/7, чија је пријава запримљена у року, дана 1.02.2017. године, 
који су конкурисали са предлогом пројекта „Водич кроз општине и градове у Републици Србији – 
упознајте Суботицу“. Укупна вредност пројекта је 6.200.000,00  динара, од чега су 1.300.000,00  динара 
средства подносиоца пријаве, а 4.900.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице 
локалне самоуправе. Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року.  
 
Комисија сматра да је пројекат „Водич кроз општине и градове у Републици Србији – упознајте 
Суботицу“ у складу са наменом средстава и критеријумима из Јавног позива и у складу је    са  првим 
критеријумом Правилника:  пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног 
информисања.   
 
Комисија је сматра да усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних 
група, усклађеност планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама циљних 
група није адекватна, мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта, разрађеност и 
изводљивост плана реализације пројекта такође, наведени резултати пројекта нису адекватни циљевима 
пројекта.  
 
Непрецизност и неадекватна разрађеност буџета пројекта, где недостаје усклађеност предвиђеног трошка 
са пројектним активностима, а неадекватна је економска оправданост предлога буџета у односу на циљ и 
пројектне активности. Наведено није у складу са 1. критеријумом Правилника, тачка 1. алинеје 3 и 4, тачка 
2. алинеје 1, 3 и 4, и тачка 4. Алинеје 1и 2. 
 
Буџет пројекта предвиђа персоналне трошкове који нису јасно дефинисани у смислу хонорара реализатора 
пројекта.  
 
Стога Конкурсна комисија сматра и предлаже градоначелнику да предложени пројекат не подржи. 
 

7.   Агенција К23, Суботица, Цара Јована Ненада 15, чија је пријава запримљена у року 27.01.2017. године, 
који су конкурисали са предлогом пројекта „Информативни програм“ укупна вредност пројекта 
3.265.344,00 динара, од чега су 720.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 2.545.344,00 динара 
средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Документација коју су поднели била 
је комплетна и пристигла је у року.  
 
Конкурсна комисија сматра да је пројекат „Информативни програм“ у складу са наменом средстава из 
Јавног позива и да испуњава критеријуме из Јавног позива и у складу је са  првим критеријумом 
Правилника:  пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.  



 
Међутим, комисија сматра да пројекат нема потребну усклађеност са реалним проблемима, потребама и 
приоритетима циљних група, усклађеност планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и 
потребама циљних група, мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта, 
разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта, степен организационих и управљачких 
способности предлагача пројекта, расположивост неопходних ресурса за реализацију пројекта, стручне и 
професионалне референце предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима 
пројекта, прецизност и разрађеност буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са 
пројектним активностима, као ни економску оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне 
активности.  
 
Већина наведених трошкова је предимензионирана, а реализација пројекта предвиђена је у периоду од 12 
месеци, што је немогуће урадити у току 2017 године. Наведено није у складу са 1. критеријумом 
Правилника, тачка 1. алинеје 3 и 4, тачка 2. алинеје 1, 3 и 4, тачка 3. алинеје 1, 2, 3 и тачка 4. Алинеје 1и 2. 
 
Стога Конкурсна комисија сматра и предлаже градоначелнику да предложени пројекат не подржи. 

 
8.   Друштво за телекомуникације, трговину и услуге Астериас доо, чија је пријава запримљена у року, дана 

31.01.2017. године, који су конкурисали са предлогом пројекта „Суботица у Потисју“ Укупна вредност 
пројекта је 550,000.00динара, од чега су 172.000,00  динара средства подносиоца пријаве, а 378.000,00 
динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Документација коју су 
поднели је била комплетна и пристигла је у року. Комисија сматра да пројекат „Суботица у Потисју“ није 
у складу са наменом средстава и критеријумима из Јавног позива и у складу је    са  првим критеријумом 
Правилника:  пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања јер 
пројекат није намењен да  информише грађане Суботице, већ да провише туристичке потенцијале 
Суботице. То није у складу ни са Специфичним критеријумима за оцењивање пројеката производње 
медијских садржаја из области јавног информисања:  
да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији Града Суботице и 
доступност медијског садржаја што већем броју корисника на територији Града Суботице. Циљне групе су 
дефинисане у Потиском региону. 
 
Стога Конкурсна комисија сматра и предлаже градоначелнику да предложени пројекат не подржи. 

 
9.   Медија центар Београд Београд, Теразије 3, чија је пријава запримљена у року, дана 1.02.2017. године, 

који су конкурисали са предлогом пројекта „Суботица: инвестиције – карта забудућност развоја 
Србије“. Укупна вредност пројекта је 1.182.000,00  динара, од чега су 242.000,00  динара средства 
подносиоца пријаве, а 940.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне 
самоуправе. Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року. Комисија сматра да је 
пројекат „Суботица: инвестиције – карта забудућност развоја Србије“ у складу са наменом средстава 
из Јавног конкурса.  

Међутим, пројекат нема потребну усклађеност са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних 
група, грађанима Суботице, недостаје потребна усклађеност планираних активности са циљевима,  
очекиваним резултатима и потребама циљних група, мерљивост индикатора који омогућавају праћење 
реализације пројекта, разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта. Наведено није у складу са 1. 
критеријумом Правилника, тачка 1. алинеје 3 и 4, тачка 2. алинеје 1, 3 и 4, као ни са Специфичним 
критеријумима за оцењивање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања: 
да је пројекат од посебног значаја за информисање 
 становништва на територији Града Суботице и доступност медијског садржаја што већем броју корисника 
на територији Града Суботице. 

Због тога Комисија предлаже Градоначелнику да не подржи овај пројекат. 
 

10.   ИНТЕРНЕТ ГРОУП ДОО, БЕОГРАД, 	   Савски Насип 7.  Нови Београд, чија је пријава 
запримљена у року, дана 1.02.2017., који су конкурисали са предлогом пројекта „Промовисање 
економских и културних активности Суботице“. Укупна вредност пројекта је 2.013.400,00  динара, од 
чега су 777.400,00 динара средства подносиоца пријаве, а 1.236.000,00 динара средства за која се аплицира 
из буџета јединице локалне самоуправе. Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у 



року. Комисија сматра да пројекат „Промовисање економских и културних активности Суботице“	   у 
складу са наменом средстава из Јавног конкурса. 
  
Пројекат нема потребну усклађеност са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, 
усклађеност планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама циљних група, 
разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта. Пројекат нема извесну одрживост резултата 
пројекта, а у анализи ризика говори о грађанима Београда а не Суботице, а наведени ризици су наадеватни. 
Наведено није у складу са 1. критеријумом Правилника, тачка 1. алинеје 3 и 4, тачка 2. алинеје 1, 3 и 4., као 
ни са Специфичним критеријумима за оцењивање пројеката производње медијских садржаја из области 
јавног информисања, тачка 1. Није од посебног значаја за информисање становништва на територији Града 
Суботице, тачка 2. доступност медијског садржаја што већем броју корисника на територији Града 
Суботице.  
 
Стога Конкурсна комисија сматра и предлаже градоначелнику да предложени пројекат не подржи. 

	  
11.  Агенција за консалтинг, маркентинг и посредовање у промету Глобал медија Панчево, Јосифа 

Маринковића 5,  чија је пријава запримљена у року, дана 1.02.2017. године, који су конкурисали са 
предлогом пројекта „Унапређење јавног информисања о особама са инвалидитетом и  значај родне 
равноправности из угла припадница националних заједница“. Укупна вредност пројекта је 
1.076.700,00  динара, од чега су 509.700,00 динара средства подносиоца пријаве, а 567.000,00 динара 
средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Документација коју су поднели је 
била комплетна и пристигла је у року.  
	  
Комисија сматра да пројекат „Унапређење јавног информисања о особама са инвалидитетом и  значај 
родне равноправности из угла припадница националних заједница“није у складу са наменом средстава 
из Јавног конкурса. У опису стања и индентификације проблема стоји: „Пројекат подразумева производњу 
медијских садржаја о инвалидним лицима на територији Панчева, и остатка Војводине, с посебним 
акцентом на живот слепих и слабовидих лица, снимање аудио текстова и постављање на информативни 
интернет портал pancevo.mojkraj.rs.  
 
Поред тога, нема потребне усклађеност пројекта са јасно дефинисаним реалним проблемима, потребама и 
приоритетима циљне групе, јер је она прешироко дата и тешко спојива, очекивани резултати су 
неадекватно назначени, неадекватна је мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације 
пројекта.  
 
Нема у буџетском делу потребне прецизности и разрађености буџета пројекта, који показују усклађеност 
предвиђеног трошка са пројектним активностима, економска оправданост предлога буџета у односу на циљ 
и пројектне активности.  
 
Предвиђени су трошкови који се не могу суфинансирати овим пројектом, као што су набавка опреме, 
одржавање хостинга, одржавање налога на друштвеним мрежама.  Наведено није у складу са 1. 
критеријумом Правилника, тачка 1. алинеје 3 и 4, тачка 2. алинеје 1, 3 и 4, и тачка 4. Алинеје 1и 2. 
 
Стога Конкурсна комисија сматра и предлаже градоначелнику да предложени пројекат не подржи. 
 

12.   Хрватско удружење новинара "Кро-њуз", Суботица, Трг цара Јована Ненада 15/2, чија је пријава 
запромљена у року, 1.2.2017. године, који су конкурисали са предлогом пројекта Радијски програм на 
хрватском језику "Наша ријеч".	  Укупна вредност пројекта је 1.000.000,00  динара, од чега су 200.000,00  
динара средства подносиоца пријаве, 400.000,00 су средства из републичког буџета, 205.000,00 су средства 
из покрајинског буджета, а 195.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне 
самоуправе. Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року.  
 
Комисија сматра да је пројекат Радијски програм на хрватском језику "Наша ријеч" у складу са 
наменом средстава и критеријумима из Јавног позива и у складу је  са  првим критеријумом Правилника:  
пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. 

 
Међутим, пројекту недостаје прецизан опис планираних пројектних активности и њихова усклађеност са 
циљевима,  очекиваним резултатима и наведеним потребама циљних група. План реализације пројектних 



активности није детаљно дефинисан, што је условило уопштен опис очекиваних резултата пројекта. 
Nаведени резултати нису адекватни циљевима пројекта, мерљивост индикатора није адекватна као и 
разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта.  
 
Одрживот пројекта је такође недовољно дефинисана, док се уместо описа мониторинга и евалуације 
пројекта наводи да ће бити сачињен План и програм развоја програма на хрватском језику „Наша ријеч“ за 
2018. Годину, што би се пре могло односити на поменуту, необразложену одрживост, а не на мониторинг и 
евалуацију пројектних активности. Наведено није у складу са 1. критеријумом Правилника, тачка 1. алинеје 
3 и 4, тачка 2. алинеје 1, 3 и 4. 
 
Стога Конкурсна комисија сматра и предлаже градоначелнику да предложени пројекат не подржи. 

 
13.   Конкорд траде Друштво за производњу и трговину ДОО Суботицa, Београдски пут 97/61, чија 

је пријава запримљена у року, дана 1.02.2017. године, који су конкурисали са предлогом пројекта „Развој и 
унапређење јавног иформисања у области особа са инвалидитетом и промоцији знаковног језика“. 
Укупна вредност пројекта је 622.330,00  динара, од чега су 157.330,00  динара средства подносиоца пријаве, 
а 465.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Документација 
коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року.  
 
Комисија сматра да је пројекат „Развој и унапређење јавног информисања у области особа са 
инвалидитетом и промоцији знаковног језика“ у складу са наменом средстава и критеријумима из 
Јавног позива и у складу је са  првим критеријумом Правилника:  пројектна активност је подобна да 
оствари јавни интерес у области јавног информисања. 

 
Међутим, пројекту недостаје усклађеност са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних 
група, усклађеност планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама циљних 
група – у опису станја и индентификацији проблема наводи се „развије свест о глобалним и локалним 
последицама загађивања планете“ а у другим деловима пројекта се говори о особама са посебним 
потребама.  
 
Мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта, наведени резултати нису 
адекватни као и разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта. Наведено није у складу са 1. 
критеријумом Правилника, тачка 1. алинеје 3 и 4, тачка 2. алинеје 1, 3 и 4. 
 
Стога Конкурсна комисија сматра и предлаже градоначелнику да предложени пројекат не подржи. 
 

14.   Предузеће за издаваштво и услуге Визија МВП д.о.о. Суботица, Алеја Маршала Тита 10/2 , 
чија је пријава запримљена у року, дана 1.02.2017. године, који су конкурисали са предлогом пројекта 
„Месне заједнице у Суботици (јуче,данас,сутра)“. Укупна вредност пројекта је 668.80,00  динара, од чега 
су 152.000,00  динара средства подносиоца пријаве, а 516.800,00 динара средства за која се аплицира из 
буџета републичког министарства  -  уместо локалне самоуправе.  Документација коју су поднели је била 
комплетна и пристигла је у року. Комисија сматра да је пројекат „Месне заједнице у Суботици 
(јуче,данас,сутра)“ у складу са наменом средстава и критеријумима из Јавног позива и у складу је са  
првим критеријумом Правилника:  пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области 
јавног информисања. 
 
Међутим, из попуњене пријаве није јасно да ли конкуришу као продукција или као издавач медија. 
Пројекту недостаје усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних 
група, усклађеност планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама циљних 
група, мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта, разрађеност и изводљивост 
плана реализације пројекта.  
 
У делу буџета се предвиђају трошкови прелома, дистрибуције и превоза новина, што се не може 
финансирати из средстава пројекта. Наведено није у складу са 1. критеријумом Правилника, тачка 1. 
алинеје 3 и 4, тачка 2. алинеје 1, 3 и 4, и тачка 4. Алинеје 1и 2. 
 
Стога Конкурсна комисија сматра и предлаже градоначелнику да предложени пројекат не подржи. 
 



15.    Новинска агенција Бета пресс доо, Београд, Краља Милана 4, чија је пријава запримљена у року, 
дана 2.02.2017. (послата 31.01.).2017. године, који су конкурисали са предлогом пројекта „Суботица – 
еколошки центар“. Укупна вредност пројекта је 1.290.000,00  динара, од чега су 260.000,00  динара 
средства подносиоца пријаве, а 1.030.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице 
локалне самоуправе. Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року.  
 
Комисија сматра да је пројекат „Суботица – еколошки центар“ 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, тежиште је бачено на легислативу европске уније која је 
у надлежности виших инстанци, и није део потребе локаног становништва на који они могу битно утицати, 
сходно томе нема индентификоване и јасно дефинисане њене потребе.  
 
Пројекат нема добро усклађене планиране активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама 
циљних група, код описа значаја реализације пројекта тежиште пројекта је на информисању и едукацији 
локалне управе, а не на информисању грађана.  
 
Општи циљ пројекта је недовољно дефинисан посебно у наводу унапређења праксе у области екологије. 
Несистематизован је и опис активности, а у опису резултата наведене су активности, а не резултати 
пројекта, одрживост пројекта није видљива, а буџет пројекта је предимензиониран.  
 
Наведено није у складу са 1. критеријумом Правилника, тачка 1. алинеје 3 и 4, тачка 2. алинеје 1, 3 и 4. и са 
Специфичним критеријумима за оцењивање пројеката производње медијских садржаја из области јавног 
информисањатачка 1. није од посебног значаја за информисање становништва на територији Града 
Суботице, тачка 2. доступност медијског садржаја што већем броју корисника на територији Града 
Суботице и тачка 3. (не)заступљеност теме у медијима доступним грађанима града Суботице. 
 
 
 Због свега наведеног Комисија предлаже Градоначелнику да се не суфинансира овај пројекат. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Председник Комисије 
       Ферeнц Берчек 

 
       ________________ 

 
 

       Заменик председника 
       Владимир Павловић 

 
       ________________ 

 
 

       Члан комисије 
       Владимир Јовановић 

 



       _________________ 
  


