Ha основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник PC",
бр. 83/14, 58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење), чланова 24. - 27. Правилника о
суфинансирању пројеката за остваваривање јавног интереса у области јавног информисања
(„Сл. гласник PC", бр. 16/16) и члана 95. став 2. Статута града Кикинде („Сл. лист града
Кикинде", број 1/16-пречишћен текст, 17/16), a на образложени предлог Стручне комисије
за оцену пројеката у области јавног информисања за 2017. годину, градоначелник града
Кикинде, дана 08.02.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
ГРАДА КИКИНДЕ У 2017. ГОДИНИ

I
Расподељују

се

средства

no

Јавном

конкурсу

за

суфинансирање

пројеката

средствима из буџета града Кикинде у циљу остваривања јавног интереса у области јавног
информисања за 2017. годину, расписаном дана 12.01.2017. годину, следећим учесницима
конкурса:

Р. Б Р .

Н А З И В ИЗДАВАЧА М Е Д И Ј А

ОПРЕДЕЉЕНА

СРЕДСТВА У ДИН.

1.

ACTUEL Д . 0 . 0 (ЦИВИЛОН)

2.

ДНЕВНИК ВОЈВОДИНА ПРЕСС Д.О.О

90.600,00

2.000.000,00

(ДНЕВНИК)
3.

ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ ТВ РУБИН

4.000.000,00

4.

МЕДИЈСКА МРЕЖА Д . 0 . 0 (НЕЗАВИСНЕ

1.000.000,00

ДНЕВНЕ НОВИНЕ СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ)
5.

НОВЕ КИКИНДСКЕ НОВИНЕ

6.

ПАРТИЗАНСКА ШТАМПА - НОВИНЕ И
МАГАЗИНИ ДОО КИКИНДА

4.300.000,00

200.000,00

7.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНЕ И

340.000,00

УСЛУГЕ „РЕКС" ДОО КИКИНДА (АМИ НАКСИ
РАДИО)
8.

РТВ РУБИН ДОО - ОГРАНАК ТВ РУБИН

6.494.400,00

КИКИНДА
9.

СРБИЈА ДАНАС Д.О.О

10.

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА КИ ФОКУС

900.000,00

11.

ФАБРИКА СЛОВА ДОО (ВОЈВОЂАНСКИ

500.000,00

1.500.000,00

МАГАЗИН)

II
Са корисницима којима су

одобрена средства за суфинансирање

пројектних

активности закључиће се уговори.
III
Ово Решење je коначно и против њега се може покренути управни спор.
IV
Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење ће бити објављено на званичном сајту града Кикинде и достављено свим
учесницима конкурса.

Образложење

Дана 07.02.2017. године Стручна комисија за оцену пројеката у области јавног
информисања за 2017. годину, у саставу: Владан Стефановић - председник, Владимир
Павловић - заменик председника и Владимир Јовановић - члан, одржала je седницу, на
којој je извршена стручна оцена укупно 24 пројеката, поднетих на Јавни конкурс за
суфинансирање пројеката средствима из буџета града Кикинде у циљу остваривања јавног
интереса у области јавног информисања за 2017. годину.

Комисија

je,

након

извршене

стручне

оцене,

градоначелнику

доставила

образложени Предлог расподеле средстава у области ј а в н о г информисања града К и к и н д е у
2017. години, којим се предлаже да исти подржи 11 пројеката, односно да не подржи 13
пројектата.
Укупно предложена средства за расподелу су у износу од 20.800.000,00 динара, с тим
што je минимални износ који може да се расподели 20.000,00 динара, a максимални je
6.500.000,00 динара.

I ПОДРЖАНЕ ПРИЈАВЕ:
1. „Фабрика слова" ДОО, Нови Сад, Петроварадин, Мажуранићева број 8, чија je пријава
запримљена у року,

18.01.2017. године, који су конкурисали са предлогом пројекта

„Кикинда у срцу", укупна вредност пројекта je 625.349,00 динара, од чега су 125.349,00
динара средства подносиоца пријаве, a 500.000,00 динара средства за која се аплицира из
буџета јединице локалне самоуправе. Документација коју су поднели je била комплетна и
пристигла je у року. Комисија je сматрала да je пројекат „Кикинда у срцу", у складу са
наменом средстава из Јавног конкурса - доприноси развоју медијског плурализма, развоју
људских права, истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању и у
складу je са Законом о јавном информисању и медијима. Пројекат испуњава критеријуме
из конкурса и 1. Критеријум Правилника: „пројектна активност je подобна да оствари
јавни интерес у области јавног информисања", те да ће реализација пројекта допринети
подизању квалитета, актуелности и креативности информисања, унапређењу културног
стваралаштва уважавајући мултикултуралност и као обележје града Кикинда. Посебна
вредност пројекта представља чињеница да je подносилац правилно уочио и описао
постојеће стање и проблеме, као и методологију за њихово превазилажење. Такође,
детаљно су наведене све фазе реализације пројекта, као и резултати и методе мониторинга.
Тачно je дефинисан широк распон старосних група у опису циљних група пројекта.
Комисија je узела у обзир и респектабилно искуство главних учесника пројекта, као и
дугогодишњу традицију самог часописа, те повезаност са другим медијима, што пружа
гаранцију за широку видљивост пројекта. С обзиром на то да je јасно дефинисан удео
пројекта у обиму самог часописа, Комисија предлаже Градоначелнику да подржи пројекат
у износу од 500.000,00 динара.
2. Нове Кикиндске новине доо, Кикинда, Генерала Драпшина 34, пријава запримљена у
року, 20.01.2017. године, који су конкурисали са предлогом пројекта „Информисање
јавности о раду установа образовања у Кикинди и селима". Укупна вредност пројекта
je 8.450.000,00 динара, од чега су 2.450.000,00 динара средства подносиоца пријаве, a
6.000.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе.
Документација коју су поднели je била комплетна и пристигла je у року. Комисија je
сматрала да je пројекат „Информисање јавности о раду установа образовања у
Кикинди и селима" у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и са Законом о

јавном информисању и медијима. Пројекат испуњава критеријуме из конкурса, поготово 1.
Критеријум Правилника: „пројектна активност je подобна да оствари јавни интерес у
;

области јавног информисања \ те да ће реализација пројекта допринети истинитом,
непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана Кикинде, поготово
примарне циљне групе пројекта. Пројекат предвиђа производњу 50 медијских садржаја у
којима ће допринети бољој информисаности грађана Кикинде, посебно ученика средњих
школа, њихових родитеља и других младих Кикинђана о процесу образовања, проблемима
младих, њиховим потребама и жељама. Комисију je за предлог доделе средстава овом
пројекту, додатно определила стручност и професионалне референце предлагача пројекта
и искуство у реализацији сличних пројеката, који дају гаранцију да ће предложени циљеви
бити остварени. Добро разрађене активности на реализацији пројекта јасно дефинисани
циљеви, значај, резултати и индикатори резултата гарантују успешно остваривање циљева
пројекта. Са друге стране, добро разрађен буџет пројекта no мишљењу Комисије je
предимензиониран, те с тога Комисија сматра и предлаже Градоначелнику града Кикинде
да се наведени пројекат делимично суфинансира, износом од 4.300.000,00 динара и то
претежно у делу персоналних трошкова.
3. Партизанска штампа - новине и магазини доо, Кикинда, Генерала Драпшина 20, чија
je пријава запримљена у року, 20.01.2017. године, који су конкурисали са предлогом
пројекта „Кикиндске на мађарском - Kikindai ujsag". Укупна вредност пројекта je
647.500,00 динара, од чега су 131.500,00 динара средства подносиоца пријаве, a 516.000,00
динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе.
Документација која су поднета била je комплетна и пристигла у року. Комисија
сматра да je пројекат „ Кикиндске на мађарском — Kikindai ujsag ", у складу са наменом
средстава из Јавног конкурса - доприноси развоју медијског плурализма, заштити и развоју
људских права и демократије, као и истинитом, непристрасном, правовременом и
потпуном информисању и у складу je са Законом о јавном информисању и медијима.
Пројекат испуњава критеријуме из конкурса и 1. Критеријум Правилника: „пројектна
активност je подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања", те да ће
реализација

пројекта

допринети

подизању

квалитета,

актуелности,

креативности

и

информисању о демократским вредностима и развијању грађанске свести грађана
К и к и н д е , поготово примарне ц и љ н е групе пројекта. П о с е б н у вредност овог пројекта даје
чињеница да je ово једини приспели пројекат на језику националних мањина. Комисија
посебно наглашава усклађеност пројекта са првим критеријумом - усклађеност пројекта са
реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група - припадницима мађарске
националне зајаеднице. С тога предлажем Градоначелнику да делимично подржи са
износом од 200.000,00 динара и то претежно у делу персоналних трошкова.
4. РТВ Рубин Д.О.О - Огранак ТВ Рубин Кикинда, Светосавска 43, Кикинда чија je
пријава запримљена у року, 20.01.2017. године, који су конкурисали са предлогом пројекта
„Кикида на ВЕБ-у: Пулс града". Укупна вредност пројекта je 5.685.480,00 динара, од

чега су 1.293.480,00 динара средства подносиоца пријаве, a 4.392.000,00 динара средства за
која се аплицира из буџета јединица локалне самоуправе. Документација коју су поднели
je била комплетна и пристигла je у року. Комисија je сматрала да je пројекат „Кикида на
ВЕБ-у: Пулс града" , у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и са Законом о
јавном информисању и медијима. Пројекат испуњава критеријуме из конкурса, поготово 1.
Критеријум Правилника: „пројектна активност je подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања", те да ће реализација пројекта допринети истинитом,
непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана Кикинде, поготово
примарне циљне групе пројекта. Пројекат предвиђа производњу 900 текстова и 730 видео
прилога у којима ће допринети бољој информисаности грађана Кикинде, о активностима
локалне

самоуправе

и

месних

заједница,

привредних

субјекта,

јавних

предузећа,

удружења.... Комисију je за предлог доделе средстава овом пројекту, додатно определила
стручност и професионалне референце предлагача пројекта и искуство у реализацији
сличних пројеката,
Комисија je

који дају гаранцију да ће предложени циљеви бити остварени.

сматрала

да je

предложени

буџет

пројекта

предимензиониран,

те je

предложила Градоначелнику да се наведени пројекат делимично суфинансира износом од
4.000.000,00 динара и то претежно у делу персоналних трошкова.
5. Србија данас д.о.о, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 165 е, чија je пријава
запримљена 19.01.2017. године, који су конкурисали са предлогом пројекта „Велико срце
Кикинде".

Укупна вредност пројекта je 5.476.206,00

динара, од чега су 1.188.000,00

динара средства подносиоца пријаве, a 4.288.206,00 динара средства за која се аплицира из
буџета јединице локалне самоуправе. Документација коју су поднели била je комплетна и
пристигла je у року. Комисија je сматрала да je пројекат „Велико срце Кикинде", у складу
са наменом средстава из Јавног конкурса и са Законом о јавном информисању и медијима.
Пројекат

испуњава

критеријуме

из

конкурса,

поготово

1.

Критеријум

Правилника:

„пројектна активност je подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања",
те да ће реализација пројекта допринети истинитом, непристрасном, правовременом и
потпуном информисању грађана Кикинде, поготово примарне циљне групе пројекта.
Комисија je сматрала да je пројекат усклађен са реалним проблемима, потребама и
приоритетима циљне групе која жели да се информише путем портала. Пројекат предвиђа
издавање 100 медијских садржаја. Комисију je за предлог доделе средстава овом пројекту,
додатно определила стручност и професионалне референце предлагача пројекта, који су у
разради предвиђених активности потврдили своју стручност и систематичност и додатно
уверили Комисију да ће се предложени циљеви и предложене активности пројекта и
реализовати. Комисија je сматрала да je предложени буџет пројекта предимензиониран, те
je предложила Градоначелнику да се наведени пројекат делимично суфинансира износом
од 1.500.000,00 динара и то претежно у делу персоналних трошкова.
6. РТВ Рубин Д.О.О Огранак ТВ Рубин Кикинда, Кикинда, Свегосавска 43, чија je
пријава запримљена 20.01.2017. године, који су конкурисали са предлогом пројекта „ТВ

прозор". Укупна вредност пројекта je 8.153.800,00 динара, од чега су

1.659.400,00 динара

средства подносиоца пријаве, a 6.494.400,00 динара средства за која се аплицира из буџета
јединице локалне самоуправе. Документација коју су поднели била je комплетна и
пристигла je у року. Комисија je сматрала да je пројекат „ ТВ прозор", у складу са
наменом средстава из Јавног конкурса и са Законом о јавном информисању и медијима.
Пројекат

испуњава

критеријуме

из

конкурса,

поготово

1.

Критеријум

Правилника:

„пројектна активност je подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања",
те да ће реализација пројекта допринети истинитом, непристрасном, правовременом и
потпуном информисању грађана Кикинде, поготово примарне циљне групе пројекта.
Пројекат предвиђа производњу и објаву 130 оригинални медијских садржаја

(емисија)

који ће се емитовати у 4 серијала са три тематска жанра: емисија колажног тиша, дебата и
интервју. Настојање да се подигне ниво свести грађана о неопходности за укључивањем у
рад локлане управе, и на тај начин утичу на одабир приоритета у фундусу проблема са
којима се свакодневно сусрећу у животу, који ће бити решавани у наредном периоду и који
no мишљењу Комисије заслужује подршку. Комисија je приликом увида у пријаву за
пројектно суфинасирање, уочила изузетно прецизно описане активности, у реализацији
пројекта, те je предложила Градоначелнику да се наведени пројекат суфинасира у целости
тј.уизносуод

6.494.400,00

динара.

7. Предузеће за производњу, трговине и услуге „РЕКС д.о.о", Змај Јовина 193,
Кикинда, чија je пријава запримљена 16.01.2017. године, који су конкурисали са предлогом
пројекта „30 минута са вама на домаћем терену". Укупна вредност пројекта
3.127.028,00 динара, од чега су

623.028,00

je

динара средства подносиоца пријаве, a

2.504.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе.
Документација коју су поднели била je комплетна и пристигла je у року. Комисија je
сматрала да je пројекат „ 30 минута са вама на домаћем терену", у складу са наменом
средстава из Јавног конкурса и са Законом о јавном информисању и медијима. Пројекат
испуњава критеријуме из конкурса, поготово 1. Критеријум Правилника: „пројектна
активност je подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања", те да ће
реализација пројекта допринети истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном
информисању грађана Кикинде, поготово примарне циљне групе пројекта. Пројекат
предвиђа п р о и з в о д њ у и објаву 48 радио емисија које ће се бавити културом, образовањем,
као и свим релевантним друштвеним дешавањима у граду и општини. Комисија увидом у
пројектну документацију

je установила да овај пројекат употпуности остварује намену

конкурса те да je усклађен са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних
група. Прецизно су наглашени опис активности, резултати и индикатори резулатата, као и
интерни мониторинг и евалуација пројекта. Ипак у буџетском делу пројекта наведени су
трошкови који не могу бити прихваћени (сокој и офпс), a и сам буџет пројекта je, no
мишљењу комисије, предимензиониран, na Комисија предлаже градоначелнику да се овај
пројекат делимично финансира у износу од 340.000,00 динара у делу персоналних
трошкова.

8. ACTUEL DOO, Кикинда, Немањина 36, чија je пријава запримљена 18.01.2017. године,
који

су

конкурисали

са

предлогом

пројекта

„Кикиндска

мрежа",

укупна

вредност

пројекта je 2.311.590,00 динара, од чега су 645.000,00 динара средства подносиоца пријаве,
a 1.666.590,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе.
Документација коју су поднели je била комплетна и пристигла у року. Комисија je
сматрала да je пројекат „ Кикиндска мрежа", у складу са наменом средстава из Јавног
конкурса - доприноси развоју медијског плурализма, заштити и развоју људских права и
демократије и у складу je са Законом о јавном информисању и медијима. Пројекат
испуњава критеријуме из конкурса и 1. Критеријум Правилника: „пројектна активност je
подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања". Комисија je сматрала да
ће реализација пројекта допринети истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном
информисању грађана Кикинде, поготово примарне циљне групе пројекта као и да je
пројекат веома добро конципиран са циљем информисања о новим технологијама и
њиховој примени у јавном информисању. Фокус на младима и веб порталима као
масовним средствима информисања чини овај пројекат иновативним. У опису значаја
реализације пројекта прецизно су истакнути основни циљеви, право на информисање,
коришћење интернета у сврху информисања. Доступност пројекта великом броју грађања
и њихово укључивање у сам пројекат, као и разноврсност тема и начина њиховог
представљања, те објективност и препознатљивност у локалној заједници определили су
Комисију да предложи прихватање овог пројекта уз ревидирање буџета где не могу бити
прихваћени оперативни трошкови. Због тога, Комисија предлаже градоначелнику да
подржи овај пројекат у делу персоналних трошкова у износу од 90.600,00 динара.
9. Дневник Војводина Пресс ДОО, Нови Сад, Булевар Ослобођења 81, чија je пријава
запримљена 18.01.2017. године, који су конкурисали са предлогом пројекта „Кикинда на
длану", који садржи

120 медуских садржаја, укупна вредност пројекта je 3.080.000,00

динара, од чега су 920.000,00

динара средства подносиоца пријаве, a 2.160.000,00 динара

средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Документација која
су поднета била je комплетна и пристигла у року. Комисија сматра да je пројекат
„Кикинда на длану", у складу са наменом средстава из Јавног конкурса - доприноси
развоју медијског плурализма, заштити и развоју људских права и демократије, као и
истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању и у складу je са
Законом о јавном информисању и медијима. Пројекат испуњава критеријуме из конкурса и
1. Критеријум Правилника: „пројектна активност je подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања", те

да ће реализација пројекта допринети подизању

квалитета, актуелности, креативности и информисању о демократским вредностима и
развијању грађанске свести грађана Кикинде, поготово примарне циљне групе пројекта.
Посебну вредност овог пројекта даје широка доступност информација с обзиром на то да
се ради о електронском издању часописа „Дневник" чији веб портал бележи све већи број
посета. Комисија je узела у обзир и чињеницу да je општи циљ пројекта мотивација младих
људи за активним учешћем у животу локалне заједнице. Такође, евидентан je и прецизан

опис активности и балансиран износ пројекта. С тога, предлажемо Градоначелнику да
делимично подржи са износом од 2.000.000,00 динара и то претежно у делу персонланих
трошкова.
10. Удружење грађана Ки Фокус, Кикинда, Светосавска 23, чија je пријава запримљена у
року 13.01.2017., који су конкурисали са предлогом пројекта „Креирање и реализација
спортске емисије „Ферплеј" и подизање опште информисаности путем интернет
портала", укупна вредност пројекта je 2.150.000,00 динара, од чега су 430.000,00 динара
средства подносиоца пријаве, a 1.720.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета
јединице локалне самоуправе. Документација коју су поднели je била комплетна и
пристигла je у року. Комисија je сматрала да je пројекат „Креирање и реализација
спортске емисије „Ферплеј" и подизање опште информисаности путем интернет
портала", у складу са наменом средстава из Јавног конкурса - доприноси развоју
медијског плурализма, развоју људских права, истинитом, непристрасном, правовременом
и потпуном информисању и у складу je са Законом о јавном информисању и медијима.
Пројекат испуњава критеријуме из конкурса и 1. Критеријум Правилника: „пројектна
активност je подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања", те да ће
реализација

пројекта

допринети

подизању

квалитета,

актуелности

и

креативности

информисања, унапређењу културног стваралаштва уважавајући мултикултуралност и као
обележје града Кикинде. Посебно се истиче циљ пројекта - промоција спорта и здравих
стилова живота, као и примарна циљна група пројекта коју чине припадници спортских
организација којих у Кикинди има чак 78. Комисија истиче да je опис активности пројекта
темељно описано са јасно дефинисаним групама активности na су сходно томе и резултати
и индикатори резулата добро представљени. Због тога Комисија предлаже Градоначелнику
да делимично подржи овај пројекат са износом од 900.000,00 динара претежно у делу
персоналних трошкова.
11. Медијска мрежа доо Београд - Стари град, Београд, Трг Николе Пашића 7, чија je
пријава запримљена у року 17.01.2017. године, који су конкурисали са предлогом пројекта
„Приче из Кикинде", укупна вредност пројекта je 1.875.569,00 динара, од чега су
1.400.000,00 динара средства подносиоца пријаве, a 475.569,00 динара средства за која се
аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Документација коју су поднели je била
комплетна и пристигла je у року.

Комисија je сматрала да je

пројекат „Приче из

Кикинде", у складу са наменом средстава из Јавног конкурса - доприноси развоју
медијског плурализма, развоју људских права, истинитом, непристрасном, правовременом
и потпуном информисању и у складу je са Законом о јавном информисању и медијима.
Пројекат испуњава критеријуме из конкурса и 1. Критеријум Правилника: „пројектна
активност je подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања", те да ће
реализација

пројекта

допринети

подизању

квалитета,

актуелности

и

креативности

информисања, унапређењу културног стваралаштва уважавајући мултикултуралност и као
обележје града Кикинда. Посебна вредност пројекта je прецизно идентификован проблем

којим се пројекат бави, добро постављен циљ и разрађен план реализације, као и јасно
дефинисани и постављени резултати који се требају постићи. Комисија je узела у обзир и
изречене мере Савета за штампу апликанту, али je превагнуло мишљење међу чланова
Комисије да та изјава од стране апликанта о активностима након изречених мера je
довољно убедљива, a са друге стране овом својом одлуком подржава апликанта да се
придржи препорука Савета за штампу и примени их убудуће у раду. Стога сматрам да њен
мали допринос напорима за поштовање правила новинарског кодекса je веома битан. Због
тога Комисија предлаже Градоначелнику да делимично подржи овај пројекат са износом
од 475.000,00 динара претежно у делу персоналних трошкова.

II ПРИЈАВЕ KOJE НИСУ ПОДРЖАНЕ:

1. Симона 2014 ДОО Београд - Земун Батајнички друм 6Ц, чија je пријава запримљена
19.01.2017.

године,

који

су

конкурисали

са

предлогом

пројекта

„Крајишници

у

Кикинди". Укупна вредност пројекта je 500.000,00 динара, од чега су 100.000,00 динара
средства подносиоца пријаве, a 400.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета
јединица локалне самоуправе. Документација коју су поднели je била комплетна и
пристигла je у року. Комисија je сматрала да je пројекат „Крајишници у Кикинди" 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 je у складу
са критеријума из конкурса, поготово 1. Критеријум Правилника: „остваривање јавног
интереса у области јавног информисања". Комисија je међутим сматрала да предлагач у
поставци пројекта нема индентификован и јасно дефинисан проблем циљне групе на коју
je пројекат усмерен, a сходно томе нема индентификоване и јасно дефинисане очекиване
резултате, a разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта нису усклађене и
уравнотежене. Због свега наведеног, Комисија je предложила Градоначелнику да се
наведени пројекат не суфинансира.
2. Удружење Српски ратни ветерани Кикинда, Миливоја Оморца 31 Иђош Кикинда,
чија je пријава запримљена 20.01.2017. године, који су конкурисали са предлогом пројекта
„Глас ветрана". Укупна вредност пројекта je 1.320.000,00 динара, од чега су 270.500,00
динара средства подносиоца пријаве, a 1.049.500,00 динара средства за која се аплицира из
буџета јединица локалне самоуправе. Документација коју су поднели je била комплетна и
пристигла je у року. Комисија je сматрала да je пројекат „Глас ветрана", у складу са
наменом средстава из Јавног конкурса - доприноси развоју медијског плурализма, заштити
и развоју људсих права и демократије

и у складу са Законом о јавном информисању и

медијима. Пројекат je у складу са критеријума из конкурса, поготово 1. Критеријум
Правилника: „остваривање јавног интереса у области јавног информисања". Комисија je

међутим сматрала да пројекат
критеријумима конкурса, и то:

„Глас

ветрана"

није

у

потпуности

у

складу

са

- магазин Глас ветерана je гласило које тромесечно излази од 2015. цодине, a у Предлогу
пројекта није наведена ниједна новина која превазилази редовну активност подносиоца
пројекта везану за издавање овог гласила, што само no себи представља основ за одбијање
овог пројекта. Даљом анализом, Комисија je закључила да постоји нетачан навод у
наративном делу пројекта, где подносилац у предлогу пројекта (4.1. и 4.2) наводи да не
постоји регистровано гласило ветера a и инвалида, a у пројектној документацији доставља
управо такво гласило, чији je издавач и са којим конкурише. У буџетском делу пројекта,
траже се средства за штампање магазина, a не види се да ли се види у целокупном штампе
или делу који с односи на пројкет. Захтев за финансирање набавке фотоапарата као
основна средства није у складу

са критеријумима пројекта,

na комисија предлаже

градоначелнику да не подржи овај пројекат.
3. ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЛИНЕА ЕЛЕКТРОНИКС
ЗА ПРОИЗВОДЊУ; ТРГОВИНЕ И УСЛУГЕ НОВИ САД, Хероја пинкија 75/2/11 чија
je пријава запримљена 20.01.2017. године, који су конкурисали са предлогом пројекта „Пи
пи шоу". Укупна вредност пројекта je 8.062.140,00 динара, од чега су 1.692.280,00 динара
средства подносиоца пријаве, a 6.369.860,00 динара средства за која се аплицира из буџета
јединица локалне самоуправе. Документација коју су поднели je била комплетна и
пристигла je у року. Комисија je сматрала да je пројекат „ Пи пи шоу"., у складу са
наменом средстава из Јавног конкурса - заштита и развој људсих права и демократије,
слободном развоју личности и заштите деце и младих и у скалду са Законом о јавном
информисању и медијима. Пројекат je у складу са критеријума из конкурса, поготово 1.
Критеријум Правилника: „остваривање јавног интереса у области јавног информисања".
Комисија je међутим сматра да предлагач у поставци пројекта, овај пројекат не треба
подржати због тога што емисија „Пи пи шоу" спада у редовне комисије подносица
пројекта, те не представља нови програмски садржај. Такође у буџету пројекта су нејасно
дефинисани трошкови за ауторска права, na уколико се она односе на обавезе према ско9у
или офпс-у не спадају у трошкове која се могу подржати као и одржавање и сервис
технике. У персоналном делу буџета не сразмерна je висина накнада за учеснике програма,
једном речју буџет je предимензиониран. С обзиром на то да се за OBU емисију, која се
производи дуги

низ година и даље тражи суфинансирање од локалне самоуправе која се

налази ван територије седишта подносиоца пројекта, Комисија оправдано сумња на
одрживост наведеног пројекта, те предлаже градоначелнику да овај пројекат не подржи.
4. ДанГраф, друштво за новинску друштвену делатност, Београд, Алексе Ненадовића
19-23, чија je пријава запримљена 19.01.2017. године, који су конкурисали са предлогом
пројекта „Кикинда-Данас". Укупна вредност пројекта je 848.000,00 динара, од чега су
169.600,00 динара средства подносиоца пријаве, a 678.400,00 динара средства за која се
аплицира из буџета јединица локалне самоуправе. Документација коју су поднели je била

Комисија je сматрала да je пројекат „ Кикинда-Данас

комплетна и пристигла je у року.

у складу са наменом средстава из Јавног конкурса -развој медијског плурализма, увођење,
побољшање или проширење програмских садржаја и у скалду je са Законом о јавном
информисању и медијима. Пројекат je у складу са критеријума из конкурса, 1. Критеријум
Правилника: „мера остварује јавни интерес у области јавног информисања". Комисија,
међутим сматра да je опис пројекта опширан, a општи циљ не значава ниједан елеменат
који излази из оквира редовних новинских извшетаја који представља основну делатност
подносиоца

пројекта.

Активност

описаних

no

месецима

непотребно

раздвајају

извештавања и актвностима догађаја локалне самоуправе и дешавањима у граду, које се
међусобни повезани што наводи на закључак да се подносиоц пројекта недовољно
удубљује у проблематику које je сам навео као такве чије се превазилажење поспешује
управо овим пројектом, те се не постиже усклађеност пројекта са реалним проблемима,
потребама и циљних група. Недостаје и заступљеност и иновативност елемената

у

пројекту, na резултати пројекта нису прецизно дефинисани. Уместо индикатора резултата,
наведени су додатни описи датих резултата пројекта. Одрживост пројекта поткрепљује се
мерљивим

аргументима,

a у

буџетском делу су

наведени

трошкови дистрибуције,

активности која немају услове овим пројектом. Комисија je предложила Градоначелнику
да се наведени пројекат не суфинансира.
5. Привредно друштво за рачунско програмирање Јоомбооз д.о.о Ниш,Патерова 16 a,
чија je пријава запримљена 20.01.2017. године и конкурисали су са предлогом пројекта
„Веб водич-ваш пословни идентитет на интернету". Укупна вредност пројекта je
750.000,00 динара, од чега су 650.000,00 динара средства подносиоца пријаве, a 100.000,00
динара

средства

за

која

се

аплицира

из

буцета

јединица

локалне

самоуправе.

Документација коју су поднели je била комплетна и пристигла je у року. Комисија сматра
да je пројекат „ Веб водич-ваш пословни идентитет на интернету", у складу са наменом
средстава из Јавног конкурса - увођењем, побољшањем или проширењем програмских
садржаја, као и развојем образовања и у скалду са Законом о јавном информисању и
медијима. Пројекат je у складу са критеријума конкурса, 1. Критеријум Правилника: „мера
остварује јавни интерес у области јавног информисања". Комисија je међутим сматра да
предложени пројекат неиспуњава критеријума конкурса у делу услађености планираних
активноости са циљевима, очекиваних резултатима и потребама циљних група. Наиме, у
буџетском делу je тражена набавка онсовних средстава у којим у великој мери зависи
остваривост пројекта, као и квалитет пратећих садржаја, a с обзиром на то да овај захтев
није могуће одобрити,

доводи се у питање и могућност подносиоца пројекта за његову

реализацију.

резултати

Такође,

пројекта

су

недовољни

образложени,

a

наведени

критеријуми недовољно мерљиви, те због свега наведеног Комисија je предложила
Градоначелнику да се наведени пројекат не суфинансира.
6. Золтан Доброка ПР производња кинематографских дела аудио визуелних дела и
телевизијског програма Фокус медиа ПРО Кикинда, Кикинда. Светосавска 23, чија je

пријава запримљена у року, дана 13.01.2017. године, који су конкурисали са предлогом
пројекта „Креирање и реализација пакета емисија и програма „Кикинда у фокусу",
„Актуелно у нашем граду" и емисије на мађарском језику „Слике времена"". Укупна
вредност пројекта je 5.000.000,00

динара, од чега су

1.000.000,00

динара средства

подносиоца пријаве, a 4.000.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице
локалне самоуправе. Документација коју су поднели je била комплетна и пристигла je у
року. Комисија je сматрала да je пројекат „Креирање и реализација пакета емисија и
програма „Кикинда у фокусу", „Актуелно у нашем граду" и емисије на мађарском
језику „Слике времена". у складу са наменом средстава из Јавног конкурса - доприноси
истинтом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана Кикинде и
шире и у складу je са Законом о јавном информисању и медијима. Пројекат испуњава
критеријуме из конкурса и 1. Критеријум Правилника: „пројектна активност je подобна да
оствари јавни интерес у области јавног информисања" те да ће реализација пројекта
допринети подизању квалитета, актуелности и креативности информисања. Тачан број
медијских садржаја које пројекат предвиђа да се приреде и емитују није могуће утврдити
из конкурсног приложеног материјала јер се на различитим местима појављују различити
бројеви.

Комисија je

закључила да je

нејасно

формулисан

општи

циљ

пројекта и

неусклађен са циљним групама. Опис активности пројекта такође није адекватан и
усклађен са потребом реализације пројекта. Подносилац пројекта није правилно ускладио
пројектне активности да би полазећи постојећег стања постигао наведене циљеве. Исто
тако зацртани резултати које реализацијом пројекта треба да се постигну нису правилно
зацртанни и сходно томе нису ни циљеви правилно постављени. Из" наведених разлога
који упућују на одрживост резултата пројекта не може се стећи утисак да ће то бити
постигнуто. Мониторинг и евалуација такође нису правилно дефинисани. Из приложених
података јасно je да апликант нема искуства у релализацији сличних пројеката, a 4.000
посета на месечном нивоу за портал преко кога би био реализован пројекат није довољна
гаранција да би пројекат био видљив и доступан већини становника града Кикинде. Све то
je навело Комисију да заузме став и предложи Градоначелнику града Кикинде да не
подржи наведени пројекат.
7. Видео центар Београд, Београд, Теразије 3, чија je пријава запримљена у року, дана
20.01.2017.

године,

који

су

конкурисали

са

предлогом

пројекта

„Кикинда:

Град

потенцијала и великих амбиција". Укупна вредност пројекта je 1.432.000,00 динара, од
чега су 324.000,00

динара средства подносиоца пријаве, a 1.083.000,00 динара средства за

која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Документација коју су поднели
je била комплетна и пристигла je у року. Комисија je сматрала да je пројекат „Кикинда:
Град потенцијала и великих амбиција". у складу са наменом средстава из Јавног
конкурса - али у делу организовања и учешћа, научним и пригодним скуповима, као и
унапређења професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања, али
неиспуњава у

потпуности

остале

ставке

из

предмета конкурса који

се односе на

иситинтом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана Кикинде и

шире и у складу je са Законом о јавном информисању и медијима. Поред тога непрецизно
je изведен износи укупне вредности пројекта који се не подудара у наративном и
буџетском делу пријаве. Због тога као и става Комисије да се средствима овог Конкурса
подрже пројекти којима се производе медијски садржаји, a што je и у складу и са
специфичним критеријумима наведеним у тексту конкурса глава 3. те стога Комисија
предлаже Градоначелнику да се не подржи овај пројекат.
8. Видеонет д.о.о, Београд, Његошева 21, чија je пријава запримљена у року, дана
23.01.2017. године, који су конкурисали са предлогом пројекта „Кикинда локална
демократија уживо - пренос заседања Скупштине општине Кикинда". Укупна
вредност пројекта je 612.500,00 динара, од чега су 122.500,00 динара средства подносиоца
пријаве, a 490.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне
самоуправе. Документација коју су поднели je била комплетна и пристигла je у року.
Комисија je сматрала да je пројекат „Кикинда локална демократија уживо - пренос
заседања Скупштине општине Кикинда" није у складу са наменом средстава из Јавног
конкурса јер предвиђена пројектна активност - пренос заседања Скупштине града Кикинда
није медијски садржај. Због тога, као и става Комисије да се средствима овог Конкурса
подрже пројекти којима се производе медијски садржаји, a што je и у складу и са
специфичним критеријумима наведеним у тексту конкурса глава 3. Комисија предлаже
Градоначелнику да се предметни пројекат не подржи.
9. Новосадска новинарска школа, Нови Сад, Даничићева 3, чија je пријава запримљена у
року, дана 23.01.2017.
новинарства
1.073.250,00

године, који су конкурисали са предлогом пројекта Школа

„Кикинда

пером

средњошколаца".

динара, од чега су 222.000,00

Укупна

вредност

пројекта je

динара средства подносиоца пријаве, a

851.250,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе.
Документација коју су поднели je била комплетна и пристигла je у року. Комисија je
сматрала да je пројекат Школа новинарства „Кикинда пером средњошколаца"

у

складу са наменом средстава из Јавног конкурса - али у делу организовања и учешћа,
научним и пригодним скуповима, као и унапређења професионалних и етичких стандарда
у области јавног информисања, али неиспуњава у потпуности остале ставке из предмета
конкурса који се односе на иситинтом, непристрасном, правовременом и потпуном
информисању грађана Кикинде и шире и у складу je са Законом о јавном информисању и
медијима. Поред тога непрецизно je изведен износи укупне вредности пројекта који се не
подудара у наративном и буџетском делу пријаве. Због тога као и става Комисије да се
средствима овог Конкурса подрже пројекти којима се производе медијски садржаји, a што
je и у складу и са специфичним критеријумима наведеним у тексту конкурса глава 3. те
стога Комисија предлаже Градоначелнику да се не суфинансира овај пројекат.
10. Инфо 24 ДОО, Београд, Добричина 3, чија je пријава запримљена у року, дана
12.01.2017. године, који су конкурисали са предлогом пројекта „Кикинда у фокусу".

Укупна вредност пројекта je 2.500.000,00

динара, од чега су 500.000,00

динара средства

подносиоца пријаве, a 2.000.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице
локалне самоуправе. Документација коју су поднели je била комплетна и пристигла je у
року. Комисија je сматрала да пројекат „Кикинда у фокусу" није у складу са наменом
средстава из Јавног конкурса већ се односи на едукацију одређене старосне групе грађана.
У опису активности није детаљно образложена активност на територији града Кикинде.
Разултати и индикатори пројекта су нису изнети довољно јасно и детаљно. Такође и
искуство подносиоца није детаљно образложено, навод да нема ризика за реализацију овог
пројекта пробудио je сумњу код Комисије у сам приступ подносиоца пројекта, стању и
проблемима који би овим пројектом требали бити решени, те стога Комисија препоручује
да се пројекат не суфинансира.
11. Инфо ИТ Медиа Д О О , Београд, Теразије 5/7, чија je пријава запримљена у року, дана
19.01.2017. године, који су конкурисали са предлогом пројекта „Водич кроз општине и
градове у Републици Србији - упознајте Кикинду". Укупна вредност пројекта je
5.150.000,00

динара, од чега су 1.070.000,00

динара средства подносиоца пријаве, a

4.120.080,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе.
Документација коју су поднели je била комплетна и пристигла je у року. Комисија je
сматрала да пројекат „Водич кроз општине и градове у Републици Србији - упознајте
Кикинду" има мањкавости и то опис пројекта je нејасно изражен, опис активности
пројекта je неразрађен, a план реализације није потпун. Kao резултат пројекта наведено
повећање продаје листа није у складу са критеријумима у Јавном конкурсу. Буцет пројекта
предвиђа набавку опреме што не може бити предмет аплицирања. Персонални трошкови
нису јасно дефинисани у смислу хонорара реализатора пројекта. Te стога Комисија
предлаже Градоначелнику да се не суфинансира овај пројекат.
12.Новинска агенција Бета пресс доо, Београд, Краља Милана 4, чија je пријава
запримљена у року, дана 09.01.2017. године, који су конкурисали са предлогом пројекта
„Град Кикнда - еколошки центар". Укупна вредност пројекта je 1.290.000,00 динара, од
чега су 260.000,00 динара средства подносиоца пријаве, a 1.030.000,00 динара средства за
која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Документација коју су поднели
je била комплетна и пристигла je у року. Комисија сматра да je пројекат 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 je у складу са критеријума
из конкурса, поготово 1. Критеријум Правилника: „остваривање јавног интереса у области
јавног информисања". Комисија je међутим сматрала да предлагач у поставци пројекта
нема индентификован и јасно дефинисан проблем циљне групе на коју je пројекат
усмерен, тежиште je бачено на легислативу европске уније која je у надлежности виших
инстанци , a не за потребе локаног становништва, сходно томе нема индентификоване и
јасно дефинисане њене потребе као и да пројекат нема добро усклађене планиране
активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група, код описа

значаја реализације пројекта тежиште пројекта je на информисању и едукацији локалне
управе, a не на информисању грађана. Општи циљ пројекта je недовљно дефинисан
посебно у наводу унапређења праксе у области екологије. Несистематизован je и опис
активности, a у опису резултата наведене су активности ,а не резултати пројекта,
одрживост пројекта није видљива, a буџет пројекта je предимензионира. Због свега
наведеног Комисија предлаже Градоначелнику да се не суфинансира овај пројекат.
13.

Д.О.О

FRESH

МЕДИА

БЕОГРАД

СТАРИ ГРАД/АХА МАГАЗИН ЗА
КРЕАТИВНИЈИ ЖИВОТ, Београд, Венизелисово 25, чија je пријава запримљена у року,
дана 23.01.2017. године, који су конкурисали са предлогом пројекта „Штампано издање
АХА магазина и нортал". Укупна вредност пројекта je 2.162.550,00 динара, од чега су
454.136,00 динара средства подносиоца пријаве, a 1.708.414,00 динара средства за која се
аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Документација коју су поднели je била
комплетна и пристигла je у року. Комисија сматра да пројекат „Штампано издање АХА
магазина и портал" није испунио намену Конкурса, не представља пројекат производње
медијских садржаја који испуњавају потребе грађана Кикинде за истинитим,
непристрасним, правовременим и потпуним информисањем. Комисија сматра да магазин
овог типа није доступан већем броју грађана Кикинде и самим тим видљивост оваквог
пројекта била би изузетно мала. Са друге стране пројектне активности, остварење намене и
циљева Конкурса су неизвесни, што се огледа и у недовољно дефинисаним резултатима и
непрецизно образложеним индикаторима резултата, као и у неизвесној одрживости
резултата пројекта. Комисија такође констатује да je предложени буџет неправилно и
непрецизно дефинисан, a и предимензиониран je. Због свега наведеног, Комисија сматра и
предлаже Градоначелнику града Кикинде да предметни пројекат не суфинансира.
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