
Нa oснoву члaнa 25. Зaкoнa o jaвнoм инфoрмисaњу и мeдиjимa („Службeни глaсник РС“, 

бр. 83/2014, 58/2015, 12/2016 – аутентично тумачење), члана 37. и 38. Правилника о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања 

(„Службени гласник РС“, бр. 16/2016, 8/2017) и на предлог Комисија за оцењивање пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2021. годину, Председник општине 

Бачка Топола дана 11.03.2021. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ  

ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ 

ИНФОРМИСАЊА У 2021. ГОДИНИ 

 

 

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 2021. 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 – 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. 

бр. 

Подносилац 

пројекта 

Регистарски 

број из 

Регистра 

медија 

Назив пројекта 
Средства која 

се додељују 

1. Фондација "Панонија" - ТВ 
Панон 

TV000027 
О Бачкој Тополи на мађарском 

језику  
650.000,00 

2. Фондација "Панонија" - 
Радио Панон 

RA000036 
Теренске радио емисије у Бачкој 

Тополи 
350.000,00 

3. НИД Компанија Новости 
ад - Вечерње новости 

NV000050 
Бачка Топола - Ново лице 

варошице 
100.000,00 

4. 
ДОО „Тхе Трач“ продукција 

Радио-емисија:“Месним 
заједницама у сусрет“ 

300.000,00 

5. Информативни центар 
Д.О.О. Бачка Топола - 

Express Channel 
TV000128 

Производња медијских садржаја  
на територији општине Бачка 

Топола 
4.000.000,00 

6. Информативни центар 
Д.О.О. Бачка Топола - 

РАДИО РЕГИЈЕ 
RA000114 

Производња  медијских 
садржаја  на територији општине 

Бачка Топола 
3.900.000,00 

7. ДОО "Импрес" - НАШ ММ 
радио 

RA000195 Ово је Бачка Топола 2.500.000,00 

8. 
„RBT PRESS“ ДОО NV000347 

Бачкотополска хроника - прича 
из мог краја  

700.000,00 

9. Совел арт доо Бачка 
Топола - 

www.btpublicnews.co.rs 
IN000040 

Мултикултуралне паралеле - 
наставак 

800.000,00 

10. Савез срба из региона NV000809 Српско коло Бачка Топола 100.000,00 



11. ФОТО ВИДЕО СИ СТУДИО 
ДИГИТАЛ СРЂАН 

ИВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК 
БАЧКА ТОПОЛА - 

MOJABAČKATOPOLA.RS 

IN000298 
Информисање о темама од 
општег и посебног интереса 

грађана Бачке Тополе 
1.100.000,00 

12. 
Хонестас агенција Имре 

Шебешћен пр. - 
VAJDASÁGMA 

IN000003 

Учешће портала "Вајдашаг ма" у 
локалном информисању на 

мађарском језику у општини 
Бачка Топола у 2021. години 

200.000,00 

13. Институт за одрживи 
развој и заштиту животне 

средине Зелени круг – 
ЕКОлист 

NV000468 
Еколошке активности општине 

Бачка Топола 
150.000,00 

14. Центар за информисање, 
образовање и 

предузетништво „ОБЛАК“, 
Панчево 

продукција 
„Туристички потенцијали и 
инвестиције у развој Бачке 
Тополе“ – серија текстова 

150.000,00 

 

 

         II 

Сви корисници одобрених средстава наведени у тачки I овог Решења дужни су да потпишу 

уговор у року од 8 дана од дана позива на потписивање, у супротном сматраће се да су одустали 

од додељених средстава. 

Учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог дужни су да без 

одлагања, а најкасније у року од 8 дана, доставе нову спецификацију трошкова у складу са 

додељеним средствима (Образац ревидирани буџет пројекта), односно обавештење о томе да 

одустају од средстава која су им додељена. 

 

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 2021. годину, који је објављен 

на веб сајту општине Бачка Топола, www.btopola.org.rs и у дневним новинама „Magyar Szo“. 

Конкурс је био отворен 15 дана од дана објављивања, односно закључно са 17.02.2021. 

године. На адресу наручиоца благовремено је пристигло 23 пријава. 

На основу чланова 19. и 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 16/2016, 8/2017), 

Председник општине Бачка Топола је Решењем број: 02-8/2021 од 18.02.2021. године именовао 

Комисију за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања 

за 2021. годину који се финансирају из буџета општине Бачка Топола (у даљем тексту: Комисија). 

Горе наведена 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 након разматрања и оцене поднетих пријава на Јавни конкурс за 

суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања за 2021. 

http://www.btopola.org.rs/
http://www.btopola.org.rs/


годину предложила је Председнику општине као органу надлежном за доношење одлуке о 

расподели средстава из буџета општине Бачка Топола да подржи следеће пројекте: 

1. Подносилац пројекта Фондација „Панонија“, Суботица, Аге Мамужића 9-11. (медиј 

преко којег ће се реализовати пројекат: Телевизија „Pannon“), који је поднео благовремену и 

уредну пријаву на јавни конкурс под називом О Бачкој Тополи на мађарском језику. Укупна 

вредност пројекта је 1.894.500,00 динара, од тога сопствено учешће износи 459.500,00 динара, а 

средства за која се аплицира из буџета општине Бачка Топола износе 1.435.000,00 динара. 

Комисија сматра да је пројекат у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и да је у складу 

са оба критеријума из члана 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 16/2016, 8/2017). Конкурсна 

комисија сматра да пројекат као целина доприноси развоју медијског пруларизма, развоју људских 

права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању и у складу је са 

чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима. По мишљењу Комисије, посебну вредност 

пројекту даје реалан допринос информисању на мађарском језику у телевизији која се фокусира на 

теме из Војводине. Пројекат доприноси остваривању, унапређивању и подизању квалитета 

информисања припадника националних мањина, истинитом, непристрасном, правовременом и 

потпуном информисању на матерњем језику, очувању културног и језичког идентитета и 

подстицања стваралаштва у свим областима јавног живота припадника националних мањина 

(политика, привреда, пољопривреда, здравство, екологија, образовање, спорт) које живе на 

територији Војводине. Комисија предлаже Председнику општине да се пројекат суфинансира из 

буџетских средстава општине Бачка Топола у износу од 650.000,00 динара. 

2. Подносилац пројекта Фондација „Панонија“, Суботица, Аге Мамужића 9-11. (медиј 

преко којег ће се реализовати пројекат: Радио „Pannon“), који је поднео благовремену и уредну 

пријаву на јавни конкурс под називом Теренске радио емисије у Бачкој Тополи. Укупна вредност 

пројекта је 690.400,00 динара, од тога сопствено учешће износи 190.400,00 динара, а средства за 

која се аплицира из буџета општине Бачка Топола износе 500.000,00 динара. Комисија сматра да је 

пројекат у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и да је у складу са оба критеријума из 

члана 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања („Службени гласник РС“, бр. 16/2016, 8/2017). Конкурсна комисија сматра да 

пројекат као целина доприноси развоју медијског пруларизма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном информисању и у складу је са чланом 15. Закона о 

јавном информисању и медијима. По мишљењу Комисије, посебну вредност пројекту даје реалан 

допринос информисању на мађарском језику у радији која се фокусира на теме из Војводине. 

Пројекат доприноси позитивном односу мештана према родном месту и на тај начин ће допринети 

и туристичком развоју, као и остваривању, унапређивању и подизању квалитета информисања 

припадника националних мањина, истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном 

информисању на матерњем језику, јачању културног и језичког идентитета и подстицања 

стваралаштва у свим областима јавног живота припадника националних мањина (политика, 

привреда, пољопривреда, здравство, екологија, образовање, спорт) које живе на територији 

Војводине. Комисија предлаже Председнику општине да се пројекат суфинансира из буџетских 

средстава општине Бачка Топола у износу од 350.000,00 динара. 

3. Подносилац пројекта НИД компанија Новости а.д., Београд, Трг Николе Пашића 

бр.7. (медиј преко којег ће се реализовати пројекат: Дневни лист „Вечерње новости“), који је 

поднео благовремену и уредну пријаву на јавни конкурс под називом Бачка Топола - Ново лице 

варошице. Укупна вредност пројекта је 408.864,16 динара, од тога сопствено учешће износи 

93.864,16 динара, а средства за која се аплицира из буџета општине Бачка Топола износе 

315.000,00 динара. Комисија сматра да је пројекат у складу са наменом средстава из Јавног 

конкурса и да је у складу са оба критеријума из члана 18. Правилника о суфинансирању пројеката 

за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 

16/2016, 8/2017). Конкурсна комисија сматра да пројекат као целина доприноси развоју медијског 



пруларизма, развоју људских права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном 

информисању и у складу је са чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима. По мишљењу 

Комисије, посебну вредност пројекту даје реалан допринос информисању у дневном листу која се 

фокусира пре свега на теме актуелног карактера и доприноси остваривању, унапређивању и 

подизању квалитета информисања јавности, истинитом, непристрасном, правовременом и 

потпуном информисању, али и промоцији истраживачког новинарства. Пројекат се фокусира пре 

свега на информисању јавности о активностима које се тичу капиталних инвестиција, изградње 

инфраструктуре на територији општине Бачка Топола, као и на примарне пројекте који ће 

допринети квалитетнијем и бољем животу грађана општине Бачка Топола. Комисија предлаже 

Председнику општине да се пројекат суфинансира из буџетских средстава општине Бачка Топола 

у износу од 100.000,00 динара. 

4. Подносилац пројекта Доо „Тхе Трач“, Бачка Топола, Трг Зоран др. Ђинђић бр. 1. 

(медиј преко којег ће се реализовати пројекат: Наш ММ Радио 97,8), који је поднео благовремену 

и уредну пријаву на јавни конкурс под називом Радио-емисија: “Месним заједницама у сусрет“. 

Укупна вредност пројекта је 1.000.000,00 динара, од тога сопствено учешће износи 400.000,00 

динара, а средства за која се аплицира из буџета општине Бачка Топола износе 600.000,00 динара. 

Комисија сматра да је пројекат у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и да је у складу 

са оба критеријума из члана 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 16/2016, 8/2017). Конкурсна 

комисија сматра да пројекат као целина доприноси развоју медијског пруларизма, развоју људских 

права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању и у складу је са 

чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима. По мишљењу Комисије, посебну вредност 

пројекту даје реалан допринос информисању у локалној радио станици која се фокусира пре свега 

на теме локалног карактера и доприноси остваривању, унапређивању и подизању квалитета 

информисања јавности, истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању. 

Пројекат пружа допринос повећању мотивације грађана месних заједница општине Бачка Топола 

да се активно укључе у живот заједнице. Комисија предлаже Председнику општине да се пројекат 

суфинансира из буџетских средстава општине Бачка Топола у износу од 300.000,00 динара. 

5. Подносилац пројекта Информативни центар доо Бачка Топола, Дунавска 8/3. 

(медиј преко којег ће се реализовати пројекат: Express Chanel), који је поднео благовремену и 

уредну пријаву на јавни конкурс под називом Производња медијских садржаја на територији 

општине Бачка Топола. Укупна вредност пројекта је 6.632.450,00 динара, од тога сопствено 

учешће износи 2.437.950,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета општине Бачка 

Топола износе 4.194.500,00 динара. Комисија сматра да је пројекат у складу са наменом средстава 

из Јавног конкурса и да је у складу са оба критеријума из члана 18. Правилника о суфинансирању 

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, 

бр. 16/2016, 8/2017). Конкурсна комисија сматра да пројекат као целина доприноси развоју 

медијског пруларизма, развоју људских права и истинитом, непристрасном, правовременом и 

потпуном информисању и у складу је са чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима. По 

мишљењу Комисије, посебну вредност пројекту даје реалан допринос информисању у локалној 

телевизији на свим језицима који су у службеној употреби на територији општине Бачка Топола, а 

која се фокусира пре свега на теме локалног карактера и доприноси остваривању, унапређивању и 

подизању квалитета информисања припадника националних мањина, истинитом, непристрасном, 

правовременом и потпуном информисању на матерњем језику, очувању културног и језичког 

идентитета и подстицања стваралаштва у свим областима јавног живота припадника националних 

мањина које живе на територији општине Бачка Топола. Посебну вредност пројекту још даје то 

што ће се кроз дневно информативне и специјализоване емисије на језицима који су у службеној 

употреби на територији општине Бачка Топола омогућити тачно и објективно информисање, што 

доприноси развоју разноврсности медија, уважавању и унапређењу мултикултуралности и 

мултијезичности, као и развоју интеркултурализма. Комисија предлаже Председнику општине да 



се пројекат суфинансира из буџетских средстава општине Бачка Топола у износу од 4.000.000,00 

динара. 

6. Подносилац пројекта Информативни центар доо Бачка Топола, Дунавска 8/3. 

(медиј преко којег ће се реализовати пројекат: Радио Регије 107,9), који је поднео благовремену и 

уредну пријаву на јавни конкурс под називом Производња медијских садржаја на територији 

општине Бачка Топола. Укупна вредност пројекта је 6.375.850,00 динара, од тога сопствено 

учешће износи 2.047.450,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета општине Бачка 

Топола износе 4.328.400,00 динара. Комисија сматра да је пројекат у складу са наменом средстава 

из Јавног конкурса и да је у складу са оба критеријума из члана 18. Правилника о суфинансирању 

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, 

бр. 16/2016, 8/2017). Конкурсна комисија сматра да пројекат као целина доприноси развоју 

медијског пруларизма, развоју људских права и истинитом, непристрасном, правовременом и 

потпуном информисању и у складу је са чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима. По 

мишљењу Комисије, посебну вредност пројекту даје реалан допринос информисању у локалној 

радио станици на свим језицима који су а службеној употреби на територији општине Бачка 

Топола, а која се фокусира пре свега на теме локалног карактера. Пројекат доприноси 

остваривању, унапређивању и подизању квалитета информисања припадника националних 

мањина, истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању на матерњем 

језику, очувању културног и језичког идентитета и подстицања стваралаштва у свим областима 

јавног живота припадника националних мањина које живе на територији општине Бачка Топола. 

Посебну вредност пројекту још даје то што ће се кроз дневно информативне и специјализоване 

емисије на језицима који су у службеној употреби на територији општине Бачка Топола омогућити 

тачно и објективно информисање, што доприноси развоју разноврсности медија, уважавању и 

унапређењу мултикултуралности и мултијезичности, као и развоју интеркултурализма. Комисија 

предлаже Председнику општине да се пројекат суфинансира из буџетских средстава општине 

Бачка Топола у износу од 3.900.000,00 динара. 

7. Подносилац пројекта Доо Импрес, Бачка Топола, Дунавска 2. (медиј преко којег ће 

се реализовати пројекат: Наш ММ Радио 97,8), који је поднео благовремену и уредну пријаву на 

јавни конкурс под називом Ово је Бачка Топола. Укупна вредност пројекта је 3.800.000,00 динара, 

од тога сопствено учешће износи 760.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета 

општине Бачка Топола износе 3.040.000,00 динара. Комисија сматра да је пројекат у складу са 

наменом средстава из Јавног конкурса и да је у складу са оба критеријума из члана 18. Правилника 

о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања 

(„Службени гласник РС“, бр. 16/2016, 8/2017). Конкурсна комисија сматра да пројекат као целина 

доприноси развоју медијског пруларизма, развоју људских права и истинитом, непристрасном, 

правовременом и потпуном информисању и у складу је са чланом 15. Закона о јавном 

информисању и медијима. По мишљењу Комисије, посебну вредност пројекту даје реалан 

допринос информисању на српском језику у локалној радио станици која се фокусира пре свега на 

теме локалног карактера и доприноси промоцији истраживачког новинарства, остваривању, 

унапређивању и подизању квалитета информисања јавности, истинитом, непристрасном, 

правовременом и потпуном информисању, подстицања стваралаштва у свим областима јавног 

живота на територији општине Бачка Топола. Комисија предлаже Председнику општине да се 

пројекат суфинансира из буџетских средстава општине Бачка Топола у износу од 2.500.000,00 

динара. 

8. Подносилац пројекта Доо „RBT Press“, Бачка Топола, Видовданска 1. (медиј преко 

којег ће се реализовати пројекат: RBT Press), који је поднео благовремену и уредну пријаву на 

јавни конкурс под називом Бачкотополска хроника - прича из мог краја. Укупна вредност пројекта 

је 2.305.960,00 динара, од тога сопствено учешће износи 461.192,00 динара, а средства за која се 

аплицира из буџета општине Бачка Топола износе 1.844.768,00 динара. Комисија сматра да је 

пројекат у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и да је у складу са оба критеријума из 



члана 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања („Службени гласник РС“, бр. 16/2016, 8/2017). Конкурсна комисија сматра да 

пројекат као целина доприноси развоју медијског пруларизма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном информисању и у складу је са чланом 15. Закона о 

јавном информисању и медијима. По мишљењу Комисије, посебну вредност пројекту даје реалан 

допринос информисању на српском и мађарском језику у локалном листу која се фокусира пре 

свега на теме локалног карактера и промоцији новинарства у кругу грађана општине. Пројекат 

доприноси остваривању, унапређивању и подизању квалитета информисања јавности, истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном информисању на српском и мађарском језику. 

Комисија предлаже Председнику општине да се пројекат суфинансира из буџетских средстава 

општине Бачка Топола у износу од 700.000,00 динара. 

9. Подносилац пројекта Доо Совел арт, Бачка Топола, М. Тита 77. (медиј преко којег 

ће се реализовати пројекат: Btpublicnews), који је поднео благовремену и уредну пријаву на јавни 

конкурс под називом Мултикултуралне паралеле - наставак. Укупна вредност пројекта је 

1.600.000,00 динара, од тога сопствено учешће износи 640.000,00 динара, а средства за која се 

аплицира из буџета општине Бачка Топола износе 960.000,00 динара. Комисија сматра да је 

пројекат у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и да је у складу са оба критеријума из 

члана 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања („Службени гласник РС“, бр. 16/2016, 8/2017). Конкурсна комисија сматра да 

пројекат као целина доприноси развоју медијског пруларизма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном информисању и у складу је са чланом 15. Закона о 

јавном информисању и медијима. По мишљењу Комисије, посебну вредност пројекту даје реалан 

допринос информисању на интернет страници која је доступна свим корисницима светске мреже, а 

фокусира се пре свега на теме локалног карактера. Пројекат доприноси остваривању, 

унапређивању и подизању квалитета информисања јавности, истинитом, непристрасном, 

правовременом и потпуном информисању, подстицања стваралаштва у свим областима јавног 

живота на територији општине Бачка Топола. Комисија предлаже Председнику општине да се 

пројекат суфинансира из буџетских средстава општине Бачка Топола у износу од 800.000,00 

динара. 

10. Подносилац пројекта Удружења „Савез срба из региона, Нови Београд, Отона 

Жупанчића 14. (медиј преко којег ће се реализовати пројекат: Српско коло), који је поднео 

благовремену и уредну пријаву на јавни конкурс под називом Српско коло Бачка Топола. Укупна 

вредност пројекта је 380.500,00 динара, од тога сопствено учешће износи 130.500,00 динара, а 

средства за која се аплицира из буџета општине Бачка Топола износе 250.000,00 динара. Комисија 

сматра да је пројекат у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и да је у складу са оба 

критеријума из члана 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса 

у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 16/2016, 8/2017). Конкурсна комисија 

сматра да пројекат као целина доприноси развоју медијског пруларизма, развоју људских права и 

истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању и у складу је са чланом 15. 

Закона о јавном информисању и медијима. По мишљењу Комисије, посебну вредност пројекту 

даје реалан допринос информисању на српском језику у часопису који се фокусира пре свега на 

теме и проблеме прогнаних Срба. Пројекат доприноси остваривању, унапређивању и подизању 

квалитета информисања јавности, истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном 

информисању. Комисија предлаже Председнику општине да се пројекат суфинансира из 

буџетских средстава општине Бачка Топола у износу од 100.000,00 динара 

11. Подносилац пројекта “Foto Video Si Studio Digital“ Срђан Ивановић предузетник, 

Бачка Топола, Николе Тесле бр. 14. (медиј преко којег ће се реализовати пројекат: 

Mojabačkatopola.rs), који је поднео благовремену и уредну пријаву на јавни конкурс под називом 

Информисање о темама од општег и посебног интереса грађана Бачке Тополе. Укупна вредност 

пројекта је 2.500.000,00 динара, од тога сопствено учешће износи 1.000.000,00 динара, а средства 



за која се аплицира из буџета општине Бачка Топола износе 1.500.000,00 динара. Комисија сматра 

да је пројекат у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и да је у складу са оба 

критеријума из члана 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса 

у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 16/2016, 8/2017). Конкурсна комисија 

сматра да пројекат као целина доприноси развоју медијског пруларизма, развоју људских права и 

истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању и у складу је са чланом 15. 

Закона о јавном информисању и медијима. По мишљењу Комисије, посебну вредност пројекту 

даје реалан допринос информисању на порталу која је доступна свим корисницима светске мреже, 

и обрадиће се теме које се тичу развојног плана општине, активности јавних предузећа, 

инфраструктурних инвестиција, решавања комуналних проблема, праћење спортских и културно 

забавних манифестација. Пројекат доприноси остваривању, унапређивању и подизању квалитета 

информисања јавности, истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању, 

подстицања стваралаштва у свим областима јавног живота на територији општине Бачка Топола. 

Комисија предлаже Председнику општине да се пројекат суфинансира из буџетских средстава 

општине Бачка Топола у износу од 1.100.000,00 динара. 

12. Подносилац пројекта “Хонестас Агенција“ Имре Шебешћен предузетник, Нови 

Сад, Морнарска бр. 33. (медиј преко којег ће се реализовати пројекат: Vajdaság ma), који је поднео 

благовремену и уредну пријаву на јавни конкурс под називом Учешће портала "Вајдашаг ма" у 

локалном информисању на мађарском језику у општини Бачка Топола у 2021. години. Укупна 

вредност пројекта је 254.900,00 динара, од тога сопствено учешће износи 54.900,00 динара, а 

средства за која се аплицира из буџета општине Бачка Топола износе 200.000,00 динара. Комисија 

сматра да је пројекат у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и да је у складу са оба 

критеријума из члана 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса 

у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 16/2016, 8/2017). Конкурсна комисија 

сматра да пројекат као целина доприноси развоју медијског пруларизма, развоју људских права и 

истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању и у складу је са чланом 15. 

Закона о јавном информисању и медијима. По мишљењу Комисије, посебну вредност пројекту 

даје реалан допринос информисању на мађарском језику на порталу која је доступна свим 

припадницима те националне мањине у целом свету и доприноси остваривању, унапређивању и 

подизању квалитета информисања припадника националних мањина, и то истинитог, 

непристрасног, правовременог и потпуног информисања на матерњем језику, очувања културног и 

језичког идентитета и подстицања стваралаштва у свим областима јавног живота припадника 

националних мањина које живе на територији општине Бачка Топола и Војводине. Комисија 

предлаже Председнику општине да се пројекат суфинансира из буџетских средстава општине 

Бачка Топола у износу од 200.000,00 динара. 

13. Подносилац пројекта Институт за одрживи развој и заштиту животне средине 

Зелени круг, Нови Сад, Александра Невског 32. (медиј преко којег ће се реализовати пројекат: Еко 

лист), који је поднео благовремену и уредну пријаву на јавни конкурс под називом Еколошке 

активности општине Бачка Топола. Укупна вредност пројекта је 815.000,00 динара, од тога 

сопствено учешће износи 170.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета општине 

Бачка Топола износе 645.000,00 динара. Комисија сматра да је пројекат у складу са наменом 

средстава из Јавног конкурса и да је у складу са оба критеријума из члана 18. Правилника о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања 

(„Службени гласник РС“, бр. 16/2016, 8/2017). Конкурсна комисија сматра да пројекат као целина 

доприноси развоју медијског пруларизма, развоју људских права и истинитом, непристрасном, 

правовременом и потпуном информисању и у складу је са чланом 15. Закона о јавном 

информисању и медијима. По мишљењу Комисије, посебну вредност пројекту даје реалан 

допринос информисању јавности у магазину о питањима заштите животне средине. Пројекат се 

фокусира пре свега на екологију и циљ је да се подигне свест о сопственој одговорности појединца 

за стање у области заштите животне средине, да укаже на реализоване еколошке активности, као и 



планове који се планирају да се спроведу и укаже на природне вредности општине Бачка Топола. 

Пројекат доприноси остваривању, унапређивању и подизању квалитета информисања јавности, 

истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању. Комисија предлаже 

Председнику општине да се пројекат суфинансира из буџетских средстава општине Бачка Топола 

у износу од 150.000,00 динара. 

14. Подносилац пројекта Центар за информисање, образовање и предузетништво 

„Облак“, Панчево, Јосифа Маринковића 5. (медиј преко којег ће се реализовати пројекат: Локалне 

вести), који је поднео благовремену и уредну пријаву на јавни конкурс под називом „Туристички 

потенцијали и инвестиције у развој Бачке Тополе“ – серија текстова. Укупна вредност пројекта је 

966.000,00 динара, од тога сопствено учешће износи 414.000,00 динара, а средства за која се 

аплицира из буџета општине Бачка Топола износе 552.000,00 динара. Комисија сматра да је 

пројекат у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и да је у складу са оба критеријума из 

члана 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања („Службени гласник РС“, бр. 16/2016, 8/2017). Конкурсна комисија сматра да 

пројекат као целина доприноси развоју медијског пруларизма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном информисању и у складу је са чланом 15. Закона о 

јавном информисању и медијима. По мишљењу Комисије, посебну вредност пројекту даје реалан 

допринос информисању на порталу која је доступна свим корисницима светске мреже, и обрадиће 

се теме које се тичу развојног плана општине, капиталних инвестиција и туризма. Пројекат 

доприноси остваривању, унапређивању и подизању квалитета информисања јавности, истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном информисању, подстицања стваралаштва у свим 

областима јавног живота на територији општине Бачка Топола. Пројекат доприноси позитивном 

односу мештана према родном месту и на тај начин ће допринети и туристичком развоју, као и 

промоцији новинарства у кругу грађана општине, остваривању, унапређивању и подизању 

квалитета информисања јавности, истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном 

информисању. Комисија предлаже Председнику општине да се пројекат суфинансира из 

буџетских средстава општине Бачка Топола у износу од 150.000,00 динара. 

 

Комисија за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из 

области јавног информисања у 2021. години је предложила суфинансирање 14 пројеката у 

укупном износу од 15.000.000,00 динара. 

Због неиспуњења критеријума за оцену пројеката утврђених Правилником о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и 

наведеним Јавним позивом (Конкурсом) 9 пријаве су одбијене. 

На основу изнетог сагласно одредбама члана 37. Правилника о суфинансирању пројеката 

за остваривање јавног интереса у области јавног информисања одлучено је као у диспозитиву 

Решења. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути управни 

спор пред надлежним управним судом у року од 30 дана од дана достављања Решења. 
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