
 

 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Град Суботица 
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Број: II-401-381 /2015 
Дана, 23.03.2015. године 
Суботица 

  

На основу члана 18. и члана 19. Закона о јавном информисању и медијима 
(«Службени гласник РС», бр.83/14), Одлуке о буџету Града Суботице за 2015. годину 
(«Службени лист Града Суботице», бр. 45/14) и Правилника о суфинансирању пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног информисања («Службени гласник РС», 
бр.126/14) 

Градоначелник Града Суботице,  дана 23. марта 2015 године расписује 

 

К О Н К У Р С 
за суфинансирање пројеката производње медијских 

 садржаја из области јавног информисања у 2015. години 
 

I.  НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС 

Одлуком Градоначелника Града Суботице бр. II-401-380/2015 од 23. марта  2015. 
године, средства у износу од 26.600.000.00 динара опредељена су за Конкурс за 
суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања 
(у даљем тексту: Конкурс).   

Намена Конкурса је: остваривање јавног интереса грађана Суботице у области јавног 
информисања, развој медијског плурализма, увођење, побољшање или проширење 
програмских садржаја у новинама или електронским медијима, укључујући и интернет 
странице, на  језицима националних мањина који се користе на територији Града Суботице, 
који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих 
грађана; заштита и развој људских права и демократије, унапређивање правне и социјалне 
државе; слободан развој личности и заштита деце и младих, развој културног и уметничког 
стваралаштва; развој образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног 
система; развој науке, спорта и физичке културе; заштита животне средине и здравља људи; 
унапређивање медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја 
који доприносе задовољавању потреба грађана Суботице за информацијама и садржајима из 
свих области живота.  

 

 

 



 

 

 

II.  ПРАВО УЧЕШЋА 

Право учешћа на Конкурсу имају: 
1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, односно Регистар јавних 

гласила у Агенцији за привредне регистре; 
2. правно лице, приватно предузеће, односно предузетник, издавачи медија 

уписаних у регистар медија при Агенцији за привредне регистре, као и аудио и 
аудио/видео продукције које имају потписан уговор или оверену изјаву издавача 
медија или медија у којима ће програмски садржаји бити емитовани (обавезно 
само за правна лица, приватна предузећа и предузетнике регистроване за 
продукцију телевизијског, односно радио програма).   

 
Право учешћа на Конкурсу немају издавачи за продукцију и медије који се 

финансирају из јавних прихода. 
Право учешћа на Конкурсу немају и лица која су у претходном периоду добила 

средства од Града Суботице намењена пројектном суфинансирању, а нису на време и у 
прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији  програма 
односно пројеката пројекта. 

Учесник Конкурса може конкурисати само са једним пројектом. 
Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки 

медиј. 
Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности 

пројекта.  
Учесник Конкурса коме су додељена средства за пројекат од  стране Града Суботице 

може у току исте календарске године да учествује са истим пројектом на конкурсима 
расписаним на свим нивоима власти, с тим да укупно додељена средства не прелазе 80% 
вредности пројекта.    

III.  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА 

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су: 
остваривање јавног интереса, односно значај пројекта за остваривање права на јавно 
информисање грађана Града Суботице, значај пројекта за унапређење права на 
информисање на српском језику и на језицима националних мањина и језичког и културног 
идентитета грађана Града Суботице, пропадника српског народа и националних мањина, 
квалитет, актуелност, креативност, информисање о демократским вредностима и развијање 
грађанске свести, афирмација мултикултуралности, подстицање интеркултурализма, 
увођење или развој вишејезичких програма.  

Специфични критеријуми за оцењивање пројеката су: већи број корисника, валидна 
аргументација пројекта, адекватна спецификација буџета,усклађена и образложена са 
становишта планираних пројектних активности и одрживост пројекта. 

 

 

 



 

 

IV.  ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И РОКОВИ 

Конкурс се објављује у листовима «Суботичке новине», «Маgyar Szó» и «Хрватска 
Ријеч», на интернет страници Града: www.суботица.рс  у рубрици конкурси и огласи и у 
«Службеном листу Града Суботице» 

Пријаве се подносе на прописаном образцу. 

Конкурс и Образац доступни су на интернет страници Града: www.суботица.рс  
у рубрици конкурси и огласи,  за све време трајања Конкурса. 

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на неодговарајућем обрасцу, неће бити 
разматране. 

Пријаве слати у штампаном облику, предајом у Услужном центру Града Суботице, 
Трг слободе 1 или поштом, а обавезно и у електронском облику на е-маил адресу: 
конкурсинформисање@суботица.рс. 

Конкурсни материјал се не враћа. 

Конкурс је отворен 30 дана од дана објављивања односно од 27.03.2015. године до 
26. 04. 2015. године. 

Одлука о расподели средстава биће објављена на интернет страници Града: 
www.суботица.рс 

Корисник средстава је дужан да извештај о реализацији утрошених средстава  
достави најкасније 15 дана након реализације пројекта, а крајњи рок је 31.12.2015. године на 
обрасцу који се може наћи на званичној интернет страници Града: www.суботица.рс 

Додатне информације могу се добити радним данима од 8,00 до14,00 часова на 
телефон 024/626-928, 024/626-849 у Секретаријату за друштвене делатности Градске управе 
Града Суботице. 

V.  ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Образац се преузима са интернет странице Града: www.суботица.рс  рубрика 
конкурси и огласи Образац  1   (пријава  и табела).   

Учесник конкурса је обавезан да попуњен образац за учешће на Конкурсу достави  у 
2 примерка. 

Учесник Конкурса је обавезан да приложи и копије следећих докумената у једном 
примерку: 

1. решење о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне   
регистре; 

2. решење о регистрацији из Регистра медија односно Регистра јавних гласила у 
Агенцији за привредне регистре; 

3. дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за 
електронске медије; 



 

 

4. уговор или  оверена изјава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски 
садржај бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и 
предузетнике регистроване за продукцију телевизијског и радијског програма); 

5. потврда о пореском идентификационом броју – ПИБ-у. 

VI.  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ 

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре 
датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије.  

Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се 
писаним путем обрате Градоначелнику. 

Уз предлог за чланове комисије доставити и кратке биографије. 
Предлоге слати до закључења Конкурса. 
 
                                                          
                                                      

VII 
 

Поднете пријаве по конкурсу разматра и предлог о расподели средстава доноси 
конкурсна комисија коју решењем именује Градоначелник . 

За члана комисије именује се лице које је независни стручњак за медије или је 
медијски радник.  

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у 
складу са правилима о борби против корупције. 
 

Комисија има 3 члана. 
 
Комисија  неће разматрати: 
- пријаве подносилаца који немају право учешћа на конкурсу, 
- неблаговремено поднете пријаве, 
- пројекте који нису у складу са утврђеном наменом, 
- пријаве подносилаца којима су раније одобрена средства, а нису поднели 

извештај о наменском коришћењу истих, 
- непотпуне пријаве, које се, и након упозорења, не попуне до краја рока за пријаву 

на    конкурс, 
- пријаве са непотпуном пратећом документацијом и  
- пријаве које нису поднете на одговарајућем обрасцу. 

 
VIII 

 
О расподели средстава, на предлог Конкурсне комисије, одлучује Градоначелник 

доношењем Одлуке о расподели средстава. 
Уколико пројекти или одређени број пројеката нису у складу са циљевима и 

критеријумима конкурса, Градоначелник може, на предлог конкурсне комисије, донети 
решење да се неће расподелити средства или део средстава. 

 
 
 

IX 
  



 

 

Одлуком о расподели средстава може бити одређен исти или мањи износ средстава 
од оног који је тражен у појединачној конкурсној пријави. 

Уколико је Одлуком о расподели средстава за појединог корисника одређен мањи 
износ од оног који је тражен у конкурсној пријави, корисник средстава дужан је да пошаље 
ревидиран буџет пројекта, којим спецификује намену средстава, а у складу са износом који 
му је решењем додељен. 

Корисник средстава може ревидираним буџетом пројекта тражити да му пројекат 
сразмерно краће траје или да умањи део програмских ставки, уважавајући природу пројекта 
за који су му одобрена средства.  

                                          
                                   
                                                                X 

  
Градоначелник и корисник средстава закључују уговор о међусобним правима и 

обавезама. 
Средства се одобравају корисницима у складу са могућностима буџета. 
Корисник средстава може доставити обавештење о томе да одустаје од средстава која 

су му додељена.   
    
                  XI 

 
Кориснику средстава неће бити дозвољено да закључи уговор са Градоначелником 

уколико му рачун буде у блокади, односно неће му се пренети средства на рачун уколико 
му рачун буде блокиран након закључења уговора.  

Уколико се кориснику средстава не исплате средства из наведеног разлога  или из 
неког другог разлога, укључујући и одустанак корисника да закључи уговор или након 
закључења уговора, уз писмено обавештење Градоначелнику о разлозима одустанка, на 
предлог Градоначелника накнадно ће се састати конкурсна комисија да расподели преостала 
средства на остале кориснике. 

Градоначелник може одлучити да не расподели никоме преостала средства уколико 
су остали пројекти већ подржани, а руководећи се према квалитету и потребама пројеката 
пријављених на конкурс. 

                                            
                                                               XII 
 
Средства се  користе искључиво за намене за које су додељена, а корисник средстава 

је дужан да Градоначелнику, путем Секретаријата за друштвене делатности Градске управе 
Града Суботице достави извештај о реализацији пројекта, материјални  доказ о реализацији 
и дистрибуцији односно емитовању, као и о наменском коришћењу додељених средстава, 
најкасније 15 дана након реализације пројекта, а крајњи рок је 31.12.2015. године, на 
обрасцу који се може наћи на интернет страници Града: www.суботица.рс  

Корисник је дужан да правда целокупан буџет пројекта, односно средства добијена 
од Града Суботице, средства добијена од других органа власти и сопствена средства од 
најмање 20% укупног буџета пројекта.   

                                                                                                            
                                                                                                                Градоначелник, 
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                               Maglai Jenő, дипл. правник 
 
 



 

 

                                                                                               
 

 

 

                                                                                                                 


