
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:  03-111-24/2021-11 
30. новембар 2021. године 
К у л а  
 

 

На основу члана 25. Закона о јавном информисању ("Сл. гласник РС", бр.83/2014, 58/2015 и 
12/2016- аутентична тумачења), члана 24. Правилника о суфинасирању пројеката за 
остваривање јавног интереса у области информисања ("Сл. гласник РС" 16/2016 и 8/2017), 
члана 56. Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 13/19 и 10/21), Јавног 
конкурса за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Кула у циљу 
остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2021. години од 04.11.2021. 
године, по образложеном предлогу стручне Комисије за доношење оцене пројеката 
поднетих на јавни конкурс о расподели средстава из буџета општине Кула за пројекте 
којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања, у саставу: Петар Њаради  
(председник Комисије) предложен од стране Друштва новинара Војводине, Биљана Попадић, 
предложена од стране „ComNet“ Удружење електронских медија Србије, и Младен Булут, 
самостални медијски радник из Новог Сада, председник општине доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ: 

1. НИКОЛА ЛУЧИЋ ПР КИНЕМАТОГРАФСКЕ И АУДИО ВИДЕО УСЛУГЕ ПАНМЕО НОВИ 
САД, Јанка Чмелика 119, Нови Сад, средства у укупном износу од 200.000,00 динара 
(двестотинехиљада динара) за пројекат „НИСМО ИСТИ АЛИ СМО ЈЕДНАКИ“ 
 

2. Информативно-пропагандни центар „Кула“ д.о.о. (ИПЦ), Максима Горког 1, Кула, 
средства у укупном износу од 800.000,00 динара (осамстотинахиљада динара) за 
пројекат „КУЛА ИЗ ВАЗДУХА: НАШЕ БОГАТСТВО“; 

Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор. 
Учесници конкурса, којима су додељена средства у мањем износу од траженог, 

обавезују се да без одлагања доставе нове спецификације трошкова у складу са додељеним 
средствима, ондносно обавештења о томе да одустају од средстава која су им додељена. 

Решење о расподели средстава објавиће се на званичној интернет  презентацији 
општине Кула, www.kula.rs и доставиће се сваком учеснику путем поште. Поред решења о 
расподели средстава са образложењем, на званичној интернет презентацији www.kula.rs ће 
се објавити и предлог комисије о расподели средстава. 

Председник општине ће закључити уговор са учесником конкурса из става 1 изреке у 
складу са додељеним средствима. 



Учесници конкурса којима су додељена средства дужни су доставити председнику 
општине наративне и финансијске извештаје о спроведеним пројектним активностима у 
складу са договореним обавезама. 

Уз извештаје из претходног става решења достављају  се и докази о реализацији 
пројекта. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Јавни конкурс за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Кула у циљу 

остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2021. години објављен је у 
листу Кулска комуна, на веб-сајту општине Кула и био видљив све време трајања конкурса у 
складу са чланом 8. Правилника о суфинасирању пројеката за остваривање јавног интереса 
у области информисања. 

У току периода у којем је јавни конкурс био отворен (од 06.11.2021. године до 
20.11.2021.године),предлоге пројеката у наведеном рокублаговремено су поднели: 

 
Благовремено су пристигле следеће пријаве: 
 

 

Ред. 

бр. 

Назив подносиоца 
пријаве 

назив пројекта датум 
пријема 

Тражена 
средства 

1. НИКОЛА ЛУЧИЋ ПР 
КИНЕМАТОГРАФСКЕ 
И АУДИО ВИДЕО 
УСЛУГЕ ПАНМЕО 

НОВИ САД 

„НИСМО ИСТИ АЛИ СМО 
ЈЕДНАКИ“ 

12.11.2021. 200.000,00 

2. ИНФОРМАТИВНО-
ПРОПАГАНДНИ 
ЦЕНТАР „КУЛА“ 

ДОО (ИПЦ) 

„КУЛА ИЗ ВАЗДУХА: НАШЕ 
БОГАТСТВО“ 

16.11.2021. 2.000.000,00 

 
Председник општине Кула је на основу члана 19. Правилника о суфинасирању 

пројеката за остваривање јавног интереса у области информисања својим решењем бр. 03-
02-91/2021 од 26.11.2021.године именовао конкурсну комисију за  доношење оцене 
пројеката подентих на јавни конкурс у области јавног информисања  у саставу: 

 
1. Петар Њаради, предложен од стране Друштва новинара Војводине,  
2. Биљана Попадић, предложена од стране „ComNet“  Удружење електронских медија 

Србије  и 
3. Младен Булат, самостални медијски радник из Новог Сада. 

 
Комисија је на основу члана 22. Правилника о суфинасирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области информисања, након увида у конкурсну документацију и давања 
писмене  изјаве сваког члана посебно да није у сукобу интереса и  не обавња јавну 



функцију, за сваки размотрени  пројекат сачинила образложење, у коме је навела разлоге 
за прихватање или не прихватање пројекта. 

Чланови Комисије су након прегледања и разматрања  конкурсних пријава 
констатовали да сви пројекти испуњавају условима конкурса. Комисија је прегледала 
буџетеи оценила њихову оправданост и сврсисходност, квалитет медијског садржаја и 
одрживост пројекта, утврђујући укупан износ који може да се одобри по пројекту и намену 
средстава на основу поднетих предлога буџета пројеката. 

На основу члана 24. Правилника о суфинасирању пројеката за остваривање јавног 
интереса у области информисања, након оцењивања Конкурсна комисија је приступила 
изради предлога одлуке, који ће бити упућен председнику општине Кула на усвајање у 
следећој форми: 

ПРЕДЛОГ О  
РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ  

 
Комисија предлаже расподелу средства за следеће пројекте: 
 

Ред. 
бр. 

Издавач медија Назив 
пројекта 

Назив 
медија 

Aдреса Тражена 
средства 

Додељена 
средства 

1 НИКОЛА ЛУЧИЋ ПР 
КИНЕМАТОГРАФСКЕ 
И АУДИО ВИДЕО 
УСЛУГЕ ПАНМЕО 

НОВИ САД 

„НИСМО 
ИСТИ АЛИ 

СМО 
ЈЕДНАКИ“ 

портал 
НАШЕ 
МЕСТО 

Јанка 
Чмелика 
119, Нови 

Сад 

200.000,00 200.000,00 

2 ИНФОРМАТИВНО-
ПРОПАГАНДНИ 
ЦЕНТАР „КУЛА“ 

ДОО (ИПЦ), 

„КУЛА ИЗ 
ВАЗДУХА: 
НАШЕ 

БОГАТСТВО“ 

Q  
телевизија 

Максима 
Горког 1, 

Кула 

2.000.000,00 800.000,00 

 
 
У складу са чланом 22. став 9. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања (у даљем тексту: Правилник), 
Комисија даје следеће образложење: 

 
 

1. Подносилац пријаве,  НИКОЛА ЛУЧИЋ ПР КИНЕМАТОГРАФСКЕ И АУДИО ВИДЕО 
УСЛУГЕ ПАНМЕО НОВИ САД, Јанка Чмелика, 119 Нови Сад,чија је пријава 
запримљена у року 12.11.2021.године,  конкурисао је са предлогом пројекта „НИСМО 
ИСТИ АЛИ СМО ЈЕДНАКИ“. Укупна вредност пројекта је 250.000,00 динара, од чега 
су 50.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 200.000,00 динара средства за 
која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе.  
Наведени пројекатје у складусанаменомсредставаизЈавногпозиваза учешће на 
Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из 
области јавног информисања у 2021. години ( у даљемтексту: Јавнипозив) и у 
складује сакритеријумимаизчлана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у 
којојјепројектнаактивностподобнадаостваријавниинтерес у области јавноги 
нформисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и 
етичким медијским стандардима (члан 18 став 1 тачка 1 алинеја 3, тачка 2 
алинеје 2 и 3 Правилника). 



У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту дају 
идентификоване и јасно дефинисане потребе циљних група- особа са 
инвалидитетом, члан 18. тачка 1. aлинејa 4. Правилника, афирмација спортиста 
инвалида и особа са посебним потребама, њихово активно укључивање у 
друштвени живот као и промоција удружења и организација које окупљају особе 
са инвалидитетом и особе са посебним потребама. План и реализација пројектних 
активности су добро разрађене, члан 18. тачка2. aлинејa 4.. Подниосилац 
пројекта има све неопходне техничке и кадровске могућности за реализацију 
пројекта, члан 18. тачка 3. aлинејa 2. 
Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, 
развоју људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном 
информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области 
јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и 
медијима (у даљем тексту: Закон).  
У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и 
оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат   подржи у захтеваном 
износу 200.000,00 динара. 
 

 
 

2. Подносилац пријаве,  ИНФОРМАТИВНО-ПРОПАГАНДНИ ЦЕНТАР „КУЛА“ ДОО (ИПЦ), 
Максима Горког 1 Кула,чија је пријава приспела у року 16.11.2021. године  
конкурисао је са предлогом пројекта „КУЛА ИЗ ВАЗДУХА: НАШЕ 
БОГАТСТВО“Укупна вредност пројекта је 4.000.000,00 динара, од чега су 
2.000.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 2.000.000,00 динара средства 
за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе.  
Наведени пројекатје у складусанаменомсредставаизЈавногпозиваза учешће на 
Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из 
области јавног информисања у 2021. години ( у даљемтексту: Јавнипозив) и у 
складује сакритеријумимаизчлана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој 
је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 
информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и 
етичким медијским стандардима (члан 18 став 1 тачка 1 алинеја 3, тачка 2 
алинеје 2 и 3 Правилника). 
У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту дају прилаз 
теми и  посебан начин приказивања историјских и археолошких наслеђа у  Кули  
и околних насељених места у општини Кула. Посебна је важност што је пројекат 
усмерен ка млађој популацији  која није довољно упозната са 
културноисторијским наслеђем кулске општине. За похвалу јешироки спектар 
одабраних тема  као и јасно дефинисана циљна група, као и постојање детаљно 
разрађеног плана реализације пројекта, члан 18. Тачка 1. алинеје 3. и 4.,тачка 2. 
Алинеја 4. 
Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, 
развоју људски права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном 
информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области 
јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и 
медијима (у даљем тексту: Закон).  



У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и 
оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у 
захтеваном  износу  већ у износу од 800.000,00 динара. 

 
 У складу са чланом 27. Правилника о суфинасирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области информисања предлагачи којима су одобрена средства, а добили су 
мањи износ средстава од траженог, дужни су да без одлагања доставе нову спецификацију 
трошкова у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од 
средстава која су им додељена. 

 
Комисија указује да корисници средстава треба, у складу са чланом 41. Правилника о 

суфинасирању пројеката за остваривање јавног интереса у области информисања, да 
доставе локалној самоуправи извештај о реализацији пројекта у форми наративног и 
финансијског извешатаја а у скалду са законом и закљученим уговором.  

 
На основу изнетог, председник општине Кула донео је решење као у диспозитиву. 
 
Решење о расподели средстава на основу члана 25. Правилника о суфинасирању 

пројеката за остваривање јавног интереса у области информисања, објавиће се на званичној 
интерент презентацији општине Кула, www.kula.rs и доставиће се сваком учеснику путем 
поште. 

 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Решење је коначно и против њега се може покренути 
управни спор. 
 
Доставити путем поште и објавити на интернет презентацији општине Кула. 
 

1. Свим учесницима: 
 

- НИКОЛА ЛУЧИЋ ПР КИНЕМАТОГРАФСКЕ И АУДИО ВИДЕО УСЛУГЕ ПАНМЕО 
НОВИ САД, Јанка Чмелика 119, Нови Сад 

- Информативно – пропагандни центар "Кула" доо  (ИПЦ), Максима Горког 1, Кула; 
 

2. Комисији,  
3. Архиви. 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 
_______________________ 

   Дамјан Миљанић 
 
 

 


