На основу члана 68. Тачка 8. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине
Бачка Топола“ бр. 15/2008, 1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014) и члана 24. Правилника о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
(„Службени гласник РС“, бр. 16/16), Председник општине Бачка Топола дана 08.03.2019. године
доноси

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ
МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
I
Додељују се средства за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја
односно остваривање јавног интереса грађана Општине Бачка Топола. Новчана средства
предвиђена су у буџету општине за 2019. годину, у оквиру програма 13 – Развој културе,
програмска активност 1201-0004 – остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног
информисања, функција 830, економска класификација 423, извор финансирања 01, Позиција 190
– услуге информисања на основу конкурса у износу од 15.000.000,00 динара за суфинансирање
пројеката из области јавног информисања. На основу спроведеног јавног конкурса и након
вредновања и рангирања пријава врши се расподела средстава следећим подносиоцима захтева:
Ред.
Број

Подносилац
Пријаве

Регистарски
број из
Регитра
медија

1.

Хонестас агенција
Имре Шебешћен пр. www.vajma.info

IN000003

Фондација "Панонија"
- Радио Панон

RA000036

Фондација "Панонија"
- ТВ Панон

TV000027

Совел арт доо Бачка
Топола www.btpublicnews.co.rs

IN000040

2.

3.

4.

Назив пројекта

Учешће "Вајдашаг
ма" у локалном
информисању у
Бачкој Тополи у
2019. години
Информисање
јавности путем
радио програма
Фондације
"Панонија" у 2019.
години
Информисање
јавности путем ТВ
програма
Фондације
"Панонија" у 2019.
години
Мултикултуралне
паралеле наставак

Укупна
вредност
пројекта

Средства
која се
додељују

370.000,00

150.000,00

1.123.100,00

450.000,00

1.512.300,00

550.000,00

1.600.000,00

600.000,00

5.

ДОО "Импрес" - Радио
Тренд

RA000195

ДОО „Тхе Трач“

продукција

Информативни центар
Д.О.О. Бачка Топола РАДИО РЕГИЈЕ

RA000114

Информативни центар
Д.О.О. Бачка Топола Express Channel

TV000128

6.

7.

8.

9.

10.

Центар за
информисање,
образовање и
предузетништво
„ОБЛАК“, Панчево
Институт за одрживи
развој и заштиту
животне средине
Зелени круг – ЕКОлист

5.400.000,00

2.400.000,00

1.500.000,00

400.000,00

6.387.100,00

3.700.000,00

6.449.900,00

3.750.000,00

продукција

Планови за развој
Бачке Тополе

1.992.000,00

100.000,00

NV000468

Бачкa Тополa општина
еколошких прича

981.490,00

100.000,00

2.376.000,00

700.000,00

2.500.000,00

1.100.000,00

5.000.000,00

1.000.000,00

11.

„RBT PRESS“ ДОО

NV000347

FOTO VIDEO SI STUDIO
DIGITAL MOJABAČKATOPOLA.RS

IN000298

ДВП ДИГИТАЛ ДОО
НОВИ САД

продукција

12.

13.

Радио-емисија:
"Бачкотополски
парламент"
Радиоемисија:“Из
месних
заједница“
Производња
телевизијских
медијских
садржаја на
територији
општине Бачка
Топола
Производња
телевизијских
медијских
садржаја на
територији
општине Бачка
Топола

Бачкотополска
хроника - прича из
мог краја
Информисање о
раду јавних
предузећа,
установа и
локалне
самоуправе
Остваривање
јавног интереса у
Бачкој Тополи

II
Сви корисници одобрених средстава наведени у тачки I овог Решења дужни су да потпишу
уговор у року од 5 дана од дана позива на потписивање, у супротном сматраће се да су одустали
од додељених средстава.
III
Ово решење ће се објавити на веб сајту општине Бачка Топола www.btopola.org.rs и
доставити сваком учеснику конкурса у електронској форми.
Образложење
Председник општине Бачка Топола је расписао Конкурс за суфинансирање пројеката
производње медијских садржаја из области јавног информисања за 2019. годину, који је објављен
на веб сајту општине Бачка Топола, www.btopola.org.rs и у дневним новинама „Magyar Szo“.
Конкурс је био отворен 30 дана од дана објављивања, односно закључно са 23.02.2019.
године. На адресу наручиоца је до 23.02.2019. године благовремено приспело 25 пријава.
На основу чланова 19. и 21. Правилника о суфинансирању пројеката производње
медијских садржаја из области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 16/16),
Председник општине Бачка Топола је Решењем број: 02-7/2019 од 25.02.2019. године именовао
Комисију за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
за 2019. годину који се финансирају из буџета општине Бачка Топола ( у даљем тексту: Комисија)
Горе наведена Комисија је дана 06.03.2019. године извршила оцену пројеката поднетих
поводом Конкурса објављеног на веб страници Општине Бачка Топола дана 23.01.2019. године и
дана 06.03.2019. године донела Предлог решења о додели средстава из буџета општине Бачка
Топола за пројекте којима се остварује Јавни интерес у области јавног информисања у 2019.
години и листу доставила Председнику општине на даље одлучивање у складу са члановима 24. и
25. Закона о јавном информисању и медијиа („Службени гласник РС“, бр. 83/2014, 58/2015 и
12/2016), и члановима 19. и 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 16/16) и Јавним позивом за
учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области
јавног информисања за 2019. годину, број: 453-13/2019-V од 23.01.2019. године.
Комисија је приликом оцењивања наведених пројеката пошла од критеријума за оцену
пројеката утврђених Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у
области јавног информисања и наведеним Јавним позивом (Конкурсом). Комисија је приликом
оцењивања наведених пројеката пошла од утврђених ближих критеријума као што су:
остваривање јавног интереса, односно значај пројекта за остваривање права на јавно информисање
грађана Општине Бачка Топола, значај пројекта за унапређење на информисање на српском језику
и на језицима националних мањина и језичког и културног идентитета грађана Општине Бачка
Топола, припадника српског народа и националних мањина, квалитет, актуелност, креативност,
информисање о демократским вредностима и развијање грађанске савести, афирмација
мултикултуралности, подстицање интеркултурализма, увођење или развој вишејезичних програма.
Комисија за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из
области јавног информисања у 2019. години је предложила суфинансирање 13 пројеката у
укупном износу од 15.000.000,00 динара.
Због неиспуњења услова из става II и III, Конкурса 12 пријаве су одбијене.

На основу предлога Комисије, Председник Општине је донео Решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути Управни спор
пред Управним судом у року од 30 дана од дана достављања Решења.

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бачка Топола
Број: 453-13/2019-V-2
Дана: 08.03.2019. године
Бачка Топола

Председник Општине
Кишлиндер Габор с.р.

