
 

 

Republika Srbija 
Autonomna Pokrajina Vojvodina  
Grad Subotica 
GRADONAČELNIK  
Broj: II-401-381 /2015 
Dana, 23. 03. 2015. godine 
Subotica 
  

Temeljem članka 18. i članka 19. Zakona o javnom informiranju i medijima («Službeni 
glasnik RS», br.83/14), Odluke o proračunu Grada Subotice za 2015. godinu («Službeni list Grada 
Subotice», br. 45/14) i Pravilnika o sufinanciranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u 
području javnog informiranja («Službeni glasnik RS», br.126/14) 

gradonačelnik Grada Subotice,  dana 23. ožujka 2015. godine raspisuje 

 
N A T J E Č A J 

za sufinanciranje projekata proizvodnje medijskih 
 sadržaja iz područja javnog informiranja u 2015. godini 

 
I. NAMJENA SREDSTAVA I IZNOS 

 

Odlukom gradonačelnika Grada Subotice br. II-401-380/2015 od 23. ožujka 2015. godine, 
sredstva u iznosu od 26.600.000.00 dinara opredijeljena su za Natječaj za sufinanciranje projekata 
proizvodnje medijskih sadržaja iz područja javnog informiranja (u daljnjem tekstu: Natječaj).   

Namjena Natječaja je: ostvarivanje javnog interesa građana Subotice u području javnog 
informiranja, razvitak medijskoga pluralizma, uvođenje, poboljšanje ili proširenje programskih 
sadržaja u novinama ili elektroničkim medijima, uključujući i internetske stranice, na jezicima 
nacionalnih manjina koji se koriste na području Grada Subotice, koji pridonose istinitom, 
nepristranom, pravodobnom i potpunom informiranju svih građana; zaštita i razvitak ljudskih prava i 
demokracije, unaprjeđivanje pravne i socijalne države; slobodan razvitak ličnosti i zaštita djece i 
mladeži, razvitak kulturnog i umjetničkog stvaralaštva; razvitak obrazovanja, uključujući i medijsku 
pismenost kao dio obrazovnog sustava; razvitak znanosti, sporta i tjelesne kulture; zaštita okoliša i 
zdravlja ljudi; unaprjeđivanje medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja 
koji pridonose zadovoljavanju potreba građana Subotice za informacijama i sadržajima iz svih 
područja života.  

II. PRAVO SUDJELOVANJA 
 

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju: 

1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, odnosno Registar javnih glasila u 
Agenciji za gospodarske registre; 

2. pravna osoba, privatno poduzeće, odnosno poduzetnik, izdavači medija upisanih u registar 
medija pri Agenciji za gospodarske registre, kao i audio i audio/video produkcije koje 
imaju potpisan ugovor ili ovjerenu izjavu izdavača medija ili medija u kojima će 
programski sadržaji biti emitirani (obvezno samo za pravne osobe, privatna poduzeća i 
poduzetnike registrirane za produkciju televizijskog, odnosno radijskoga programa).   

Pravo sudjelovanja na Natječaju nemaju izdavači za produkciju i medije koji se financiraju iz 
javnih prihoda. 



 

 

Pravo sudjelovanja na Natječaju nemaju i osobe koje su u prethodnom razdoblju dobile 
sredstva od Grada Subotice namijenjena projektnom sufinanciranju, a nisu na vrijeme i u propisanoj 
formi podnijele narativno i financijsko izvješće o realizaciji programa odnosno projekata projekta. 

Sudionik Natječaja može konkurirati samo s jednim projektom. 
Izdavač više medija ima pravo sudjelovanja na Natječaju s jednim projektom za svaki medij. 
Sudionik natječaja može podnijeti zahtjev za sufinanciranje najviše do 80% vrijednosti 

projekta.  
Sudionik Natječaja kojemu su dodijeljena sredstva za projekt od strane Grada Subotice može 

tijekom iste kalendarske godine sudjelovati s istim projektom na natječajima raspisanim na svim 
razinama vlasti, s tim da ukupno dodijeljena sredstva ne prelaze 80% vrijednosti projekta.   

  
III.  KRITERIJ ZA OCJENU PROJEKATA 

 

Kriteriji na temelju kojih će se ocjenjivati projekti prijavljeni na Natječaj su: ostvarivanje 
javnog interesa, odnosno značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informiranje građana Grada 
Subotice, značaj projekta za unaprjeđenje prava na informiranje na srpskom jeziku i na jezicima 
nacionalnih manjina i jezičnog i kulturnog identiteta građana Grada Subotice, pripadnika srpskog 
naroda i nacionalnih manjina, kvaliteta, aktualnost, kreativnost, informiranje o demokratskim 
vrijednostima i razvijanje građanske svijesti, afirmiranje multikulturalnosti, poticanje 
interkulturalizma, uvođenje ili razvitak višejezičnih programa.  

Specifični kriteriji za ocjenjivanje projekata su: veći broj korisnika, validna argumentacija 
projekta, adekvatna specifikacija proračuna, usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih 
projektnih aktivnosti i održivost projekta. 

 
IV.  OPĆE INFORMACIJE I ROKOVI 

 
Natječaj se objavljuje u listovima Subotičke novine, Magyar Szó i Hrvatska riječ, na 

internetskoj stranici Grada: www.subotica.rs u rubrici natječaji i oglasi i u «Službenom listu Grada 
Subotice». 

 
Prijave se podnose na propisanom obrascu. 
 
Natječaj i Obrazac dostupni su na internetskoj stranici Grada: www.subotica.rs  u 

rubrici natječaji i oglasi, za sve vrijeme trajanja Natječaja. 
 
Prijave koje stignu izvan propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane. 
 
Prijave slati u tiskanom obliku, predajom u Gradskom uslužnom centru Grada Subotice, Trg 

slobode 1 ili poštom, a obvezno i u elektroničkom obliku na e-mail adresu: 
konkursinformiranje@subotica.rs. 

 
Natječajni materijal se ne vraća. 
 
Natječaj je otvoren 30 dana od dana objavljivanja odnosno od 27. 03. 2015. godine do 26. 04. 

2015. godine. 
Odluka o raspodjeli sredstava bit će objavljena na internetskoj stranici Grada: 

www.subotica.rs 
Korisnik sredstava dužan je izvješće o realizaciji utrošenih sredstava  dostaviti najkasnije 15 

dana nakon realizacije projekta, a krajnji rok je 31. 12. 2015. godine na obrascu koji se može naći na 
službenoj internetskoj stranici Grada: www.subotica.rs  



 

 

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima od 8,00 do14,00 sati na telefon 024/626-
928, u Tajništvu za društvene djelatnosti Gradske uprave Grada Subotice. 

 
 

V.  DOKUMENTACIJA 
 

Obrazac se preuzima sa internetske stranice Grada: www.subotica.rs  rubrika natječaji i oglasi 
Obrazac 1 (prijava  i tablica).   

Sudionik natječaja je obvezan popunjen obrazac za sudjelovanje na Natječaju dostaviti u 2 
primjerka. 

 
Sudionik Natječaja je obvezan priložiti i preslike sljedećih dokumenata u jednom primjerku: 
 
1. rješenje o registraciji pravne osobe ili poduzetnika u Agenciji za gospodarske registre; 
2. rješenje o registraciji iz Registra medija odnosno Registra javnih glasila u Agenciji za 

gospodarske registre; 
3. dozvolu za emitiranje radijskoga i/ili TV programa izdanu od Regulatornog tijela za 

elektroničke medije; 
4. ugovor ili ovjerenu izjavu/suglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti 

emitiran/objavljen u tom mediju (obvezno samo za pravne osobe i poduzetnike 
registrirane za produkciju televizijskog i radijskog programa); 

5. potvrda o poreznom identifikacijskom broju – PIB-u. 
 

VI.  POZIV ZA SUDJELOVANJE U RADU POVJERENSTVA 
 

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

Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresirani za sudjelovanje u radu povjerenstva da se 
pismenim putem obrate gradonačelniku. 

Uz prijedlog za članove povjerenstva dostaviti i kratke životopise. 
Prijedloge slati do zaključenja Natječaja. 
                                                                                                           

VII. 
Podnesene prijave po natječaju razmatra i prijedlog o raspodjeli sredstava donosi natječajno 

povjerenstvo koje rješenjem imenuje gradonačelnik. 
Za člana povjerenstva imenuje se osoba koja je neovisni stručnjak za medije ili je medijski 

djelatnik.  
Predložene osobe ne smiju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu dužnost, sukladno  

pravilima o borbi protiv korupcije. 
 
Povjerenstvo ima 3 člana. 
 
Povjerenstvo  neće razmatrati: 
- prijave podnositelja koji nemaju pravo sudjelovanja na natječaju, 
- nepravodobno podnesene prijave, 
- projekte koji nisu sukladni utvrđenoj namjeni, 
- prijave podnositelja kojima su ranije odobrena sredstva, a nisu podnijeli izvješće o 

namjenskom korištenju istih, 
- nepotpune prijave, koje se, i nakon upozorenja, ne popune do kraja roka za prijavu na    

natječaj, 
- prijave s nepotpunom pratećom dokumentacijom i  



 

 

- prijave koje nisu podnesene na odgovarajućem obrascu. 
 

VIII. 
O raspodjeli sredstava, na prijedlog natječajnog povjerenstva, odlučuje gradonačelnik 

donošenjem Odluke o raspodjeli sredstava. 
Ukoliko projekti ili određeni broj projekata nisu sukladni ciljevima i kriterijima natječaja, 

gradonačelnik može, na prijedlog natječajnog povjerenstva, donijeti rješenje da se neće raspodijeliti 
sredstva ili dio sredstava. 

IX. 
Odlukom o raspodjeli sredstava može biti određen isti ili manji iznos sredstava od onog koji 

je tražen u pojedinačnoj natječajnoj prijavi. 
Ukoliko je Odlukom o raspodjeli sredstava za pojedinog korisnika određen manji iznos od 

onog koji je tražen u natječajnoj prijavi, korisnik sredstava dužan je poslati revidiran proračun 
projekta, kojim specificira namjenu sredstava, a sukladno iznosu koji mu je rješenjem dodijeljen. 

Korisnik sredstava može revidiranim proračunom projekta tražiti da mu projekt razmjerno 
kraće traje ili da umanji dio programskih stavki, uvažavajući prirodu projekta za koji su mu odobrena 
sredstva.                                           

X. 
Gradonačelnik i korisnik sredstava zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obvezama. 
Sredstva se odobravaju korisnicima sukladno mogućnostima proračuna. 
Korisnik sredstava može dostaviti obavijest o tomu da odustaje od sredstava koja su mu 

dodijeljena.               
XI. 

Korisniku sredstava neće biti dopušteno zaključiti ugovor s gradonačelnikom ukoliko mu 
račun bude u blokadi, odnosno neće mu se prenijeti sredstva na račun ukoliko mu račun bude 
blokiran nakon zaključenja ugovora.  

Ukoliko se korisniku sredstava ne isplate sredstva iz navedenog razloga ili iz nekog drugog 
razloga, uključujući i odustajanje korisnika da zaključi ugovor ili nakon zaključenja ugovora, uz 
pismenu obavijest gradonačelniku o razlozima odustajanja, na prijedlog gradonačelnika naknadno će 
se sastati natječajno povjerenstvo da raspodjeli preostala sredstva na ostale korisnike. 

Gradonačelnik može odlučiti nikomu ne raspodijeliti preostala sredstva ukoliko su ostali 
projekti već podržani, a rukovodeći se prema kvaliteti i potrebama projekata prijavljenih na natječaj.                                            

                                                               XII. 
Sredstva se  koriste isključivo za namjene za koje su dodijeljene, a korisnik sredstava je dužan 

gradonačelniku, putem Tajništva za društvene djelatnosti Gradske uprave Grada Subotice, dostaviti 
izvješće o realizaciji projekta, materijalni dokaz o realizaciji i distribuciji odnosno emitiranju, kao i o 
namjenskom korištenju dodijeljenih sredstava, najkasnije 15 dana nakon realizacije projekta, a krajnji 
rok je 31. 12. 2015. godine, na obrascu koji se može naći na internetskoj stranici Grada: 
www.subotica.rs  

Korisnik je dužan pravdati cjelokupni proračun projekta, odnosno sredstva dobivena od Grada 
Subotice, sredstva dobivena od drugih tijela vlasti i vlastita sredstva od najmanje 20% ukupnog 
proračuna projekta.   


