Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:03-111-2/2015-6
03.03.2015. године
Кула
На основу члана 25 Закона о јавном информисању и медијима (`Сл.гласник
РС`,бр.83/2014), члана 24 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање
јавног интереса у области јавног информисања број: 110-00-000-60/2014-04 од
13.11.2014. године, члана 60 Статута општине Кула – пречишћен текст (`Сл. лист
општине Кула`,бр.7/13) и Јавног Конкурса за доделу средстава из буџета општине Кула
за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања број: 03111-2/2015 од 27.01.2015. године, по образложеном предлогу стручне Комисије за оцену
пројеката по јавном конкурсу за суфинансирање пројеката у области јавног
информисања ради остваривања јавног интереса у 2015. години у саставу: Стјепан
Вакула, заменик начелника Општинске управе општине Кула, председник Комисије;
Михајло Зазуљак, новинар у НВУ `Руске слово` Нови Сад, члан Комисије; Зоран М.
Мандић, новинар и књижевник из Сомбора, члан Комисије, председник општине Кула
доноси
РЕШЕЊЕ
ДОДЕЉУЈУ СЕ средства у укупном износу од 2.400.000,00 динара кући ИПЦ Кула
д.о.о., М. Горког 1, Кула 25230, за пројекат `Огледало живљења`.
Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.
Решење о расподели средстава објавиће се на web сајту председникa општине:
www.kula.rs и доставиће се сваком учеснику конкурса у електронској форми.
Председник општине ће закључити уговор са ИПЦ Кула д.о.о., М. Горког 1, Кула
25.230, за пројекат `Огледало живљења`.
ИПЦ Кула д.о.о., М. Горког 1, Кула 25230, дужан је достављати председнику
општине наративни и финансијски извештај о спроведеним пројектним активностима, у
складу са уговореним обавезама.
Уз извештај из претходног става решења доставља се и доказ о реализацији
пројекта.
Образложење
Јавни конкурс за доделу средстава из буџета општине Кула за пројекте којима се
остварује јавни интерес у области јавног информисања број: 03-111-2/2015 од
27.01.2015. године, објављен је у листу `Кулска комуна` у Кули, 29. јануара 2015.
године.
У току периода у коме је Јавни конкурс био отворен предлоге пројеката у
наведеном року су поднели:
1. ИПЦ Кула д.о.о., 25230 Кула, М. Горког 1, Кула, пројекат: `Огледало
живљења`,
2. Агенција за производњу ТВ програма VOX-M, 21203 Ветерник, Ж.
Петровића 25, пројекат: `Куда иде Војводина?`,
3. Master Craft д.о.о., 25230 Кула, Лењинова 6/I, пројекат: `Информативни
програм Радија Клик ФМ 91.7 – јавно информисање у служби грађана`.
Такође, по обавештењу у Јавном конкурсу, предлог за чланове стручне комисије
доставили су: Михајло Зазуљак, новинар у НВУ `Руске слово` Нови Сад, 11.02.2015. у
10.10 часова и Зоран М. Мандић, новинар и књижевник из Сомбора, 13.02.2015. године у
08.30 часова.

Председник општине Кула је својим решењем број 03-111-2/2015-4 од 20.02.2015.
године именовао Стручну комисију за оцену пројеката по јавном конкурсу за
суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног
интереса у 2015. години у саставу: Стјепан Вакула, заменик начелника Општинске
управе општине Кула, председник Комисије; Михајло Зазуљак, новинар у НВУ `Руске
слово` Нови Сад, члан Комисије; Зоран М. Мандић, новинар и књижевник из Сомбора,
члан Комисије, која је имала задатак да размотри приспеле пријаве, изврши оцену
пројеката поднетих на јавни конкурс и сачини председнику општине Кула образложен
предлог одлуке о расподели средстава.
Комисија је након преузимања конкурсне документације констатовала да су
приспела три предлога пројеката:


ИПЦ Кула д.о.о., 25230 Кула, М. Горког 1, Кула, пројекат: `Огледало
живљења`.
Понуда је благовремена и садржи: образац 1 (опис пројекта у 4 примерка), образац 2
(спецификација трошкова пројекта у 4 примерка), решење о регистрацији правног
лица из АПР, решење о регистрацији јавног гласила из АПР, дозволу за емитовање
радио програма издате од РРА, биланс стања и биланс успеха из претходне године,
оверену изјаву јавног гласила;



Агенција за производњу ТВ програма VOX-M, 21203 Ветерник, Ж. Петровића
25, пројекат: `Куда иде Војводина?`
Понуда је благовремена и садржи: образац 1 (опис пројекта у 4 примерка), образац 2
(спецификација трошкова пројекта у 4 примерка), решење о регистрацији правног
лица из АПР, потврду Министарства финансија о извршеној регистрацији, уговор о
пословној сарадњи између НТВ доо Бања Лука, Ф. Шуберта бб и Миладе Поповић
VOX-M из Ветерника;



Master Craft д.о.о., 25230 Кула, Лењинова 6/I, пројекат: `Информативни
програм Радија Клик ФМ 91.7 – јавно информисање у служби грађана`.
Понуда је благовремена и садржи: допис поводом достављања конкурсне
документације, образац 1 (опис пројекта у 4 примерка), образац 2 (спецификација
трошкова пројекта у 4 примерка), решење АПР о регистрацији правног лица бр. БП
127696/2007, решење АПР о промени података у решењу о регистрацији БП
118248/2013, решење АПР о регистрацији правног лица БД 9128 од 2015, потврду АПР
о промени правне форме правног лица број: БД 10448/2015, дозволу за емитовање
радио програма издате од РРА број: 509/2013-1, решење о регистрацији јавног
гласила из АПР број: БЈГ 52/2014, пореску пријаву и књигу о оствареном промету за
2014. годину.
Након разматрања поменутих пријава Комисија је констатовала следеће:



ИПЦ Кула д.о.о., 25230 Кула, М. Горког 1, Кула, пројекат: `Огледало
живљења`, испуњава све услове предвиђене Конкурсом.



Агенција за производњу ТВ програма VOX-M, 21203 Ветерник, Ж. Петровића
25, пројекат: `Куда иде Војводина?, нема седиште на територији општине Кула и
не обухвата информисање на језицима националних мањина већ само на српском
језику. Такође, није приложени и документ везан за биланс стања и биланс успеха из
претходне године, а образац два није потписан /само је стављен печат/.
На основу изнетог, произилази да Агенција не испуњава све услове из конкурса,
односно у тачки 2 Конкурса је речено `право учешћа на конкурсу имају електронски
медији са седиштем на територији општине Кула...`, а седиште Агенције је у
Ветернику. Такође произилази да је у тачки 5 став 2 алинеје 6 и 7 Конкурса
предвиђено да подносилац пријаве треба да приложи документ о билансу стања и
билансу успеха из претходне године, а Агенција то није учинила.



Master Craft д.о.о., 25230 Кула, Лењинова 6/I, пројекат: `Информативни
програм Радија Клик ФМ 91.7 – јавно информисање у служби грађана` нема
седиште на територији општине Кула и не обухвата информисање на језицима

националних мањина већ само на српском језику. Такође, нису приложени следећи
документи: оверена изјава јавног гласила у којима ће програмски садржаји бити
емитовани, а образац 2 није оверен.
На основу изнетог, произилази да именовани не испуњавају све услове из конкурса,
односно у тачки 2 Конкурса је речено `право учешћа на конкурсу имају електронски
медији са седиштем на територији општине Кула...`, а седиште Агенције је у Новом Саду.
Такође је констатовано да у тачки 5 став 2 алинеја 7 Конкурса је предвиђено да
подносилац пријаве треба да приложи оверену изјаву јавног гласила у којима ће
програмски садржаји бити емитовани, а да именовани нису то учинили.
С обзиром да је од три приспеле пријаве само пријава ИПЦ Кула д.о.о., 25230 Кула,
М. Горког 1, Кула, пројекат: `Огледало живљења`, испуњава све услове предвиђене
Конкурсом, решено је као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Решење је коначно и против њега се може
покренути управни спор.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Трифуновић Драган

Доставити:
1. ИПЦ Кула д.о.о., 25230 Кула, М. Горког 1, Кула,
2. Агенција за производњу ТВ програма VOX-M, 21203 Ветерник, Ж. Петровића 25,
3. Master Craft д.о.о., 25230 Кула, Лењинова 6/I,
4. Комисији,
5. А р х и в и.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:03-111-2/2015-4
20.02.2015. године
Кула

На основу члана 57 Статута општине Кула – пречишћен текст (Сл. лист општине
Кула, бр. 7/13), и члана 24 Закона о јавном информисању и медијима (С.гласник РС`,
број: 83/2014), председник општине Кула доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2015. ГОДИНИ

Именује се Комисија за спровођење јавног конкурса за суфинансирање пројеката у
области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2015. години у
саставу:
1. Стјепан Вакула, заменик начелника Општинске управе општине Кула,
председник Комисије,
2. Михајло Зазуљак, новинар у НВУ `Руске слово` Нови Сад,
члан Комисије,
3. Зоран М. Мандић, новинар и књижевник из Сомбора,
члан Комисије.
Задатак Комисије је да, након прибављеног мишљења одговарајућег националног
савета националне мањине, размотри приспеле пријаве, изврши оцену пројеката
поднетих на јавни конкурс и сачини образложен предлог одлуке о расподели средстава
председнику општине Кула.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ КУЛА
Трифуновић Драган

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:03-111-2/2015-5
20.02.2015. године
Кула

ЗАПИСНИК
са састанка Комисије за спровођење јавног конкурса за суфинансирање пројеката у
области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2015. години у
саставу: Стјепан Вакула, заменик начелника Општинске управе општине Кула,
председник Комисије; Михајло Зазуљак, новинар у НВУ `Руске слово` Нови Сад, члан
Комисије; Зоран М. Мандић, новинар и књижевник из Сомбора члан Комисије, одржаног
20.02.2015. године, са почетком у 13.00 сати, у Кули, Лењинова 11, мала сала Скупштине
општине.

