На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима (,,Службени гласник РС“, бр. 83/14,
58/15, 12/16 – аутентично тумачење), члaна 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи
(„Службени гласник РС“ бр:13/10, 100/11, 91/12,37/13, 97/13 и 119/14), Одлуке о буџету општине Ада
(„Службени лист општине Ада“, број 33/2017), и Одлуке о расписивању конкурса о суфинансирању
пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на територији општине Ада
у 2018. години број: 020-6-34/2018-03 од 17.04.2018. године,
Општинско веће општине Ада на седници одржаној дана 12.07.2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о расподели средстава по расписаном Конкурсу о суфинансирању пројеката у области јавног
информисања ради остваривања јавног интереса на територији општине Ада у 2018. години
I Средства у износу од 900.000,00 распоређују се за реализације пројекта из области јавног
информисања ради остваривања јавног интереса у 2018. години:
РБ

1.

Назив подносиоца пријаве –
захтева за суфинансирање
пројекта
ПАНОНИЈА МЕДИЈА

Назив пројекта

„Ада данас“

ЕК

423

Износ
расподељених
средстава у РСД
900.000,00

Економска класификација 423, у износу 900.000,00 динара
Укупно 900.000,00 динара
II Средства нису одобрена за реализацију следећих пројеката:
РБ
1.
2.

Назив подносиоца пријаве – захтева за
суфинансирање пројекта
ДАН ГРАФ Д.О.О.
НОВОСТИ ДАНА.РС ДОО НИШПАЛИЛУЛА

Назив пројекта
„Помоћ Општине Ада младим
паровима у набавци куће - стана“
„Заштита деце и младих од
насиља на Интернету“

III Ово решење је основ за закључење уговора с лицем које је добило средства за суфинансирање
пројеката производње медијских садржаја.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14,
58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16 и 8/17) и Одлуке о
расписивању конкурса о суфинансирању пројеката у области јавног информисања ради остваривања
јавног интереса на територији општине Ада у 2018. години број: 020-6-34/2018-03 од 17.04.2018. године)
расписан је Конкурс конкурса о суфинансирању пројеката у области јавног информисања ради

остваривања јавног интереса на територији општине Ада у 2018. години. Конкурс је расписан у периоду
од 26.04. до 17.05. 2018. године.
На конкурс је поднето укупно 3 (три) пријаве – захтева за суфинансирање пројеката. Конкурсна
комисија за оцену пројеката производње медијскис садржаја из области јавног информисања на
територији општине Ада у 2018. године именована Решењем Општинског већа општине Ада број :0206-59/2018-03 од 08.06.2018. године, на основу циљева и критеријума наведених у Конкурсу, а у складу
са чланом 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања, доставила је Општинском већу општине Ада, Предлог расподеле средстава са
образложењем.
У складу са чланом 25. став 1. Закона о јавном информисању и медијима и чланом 24. став 1.
Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања,
Општинско веће општине Ада је, имајући у виду Предлог Комисије, одлучило да се средства расподеле
следећем пројекту:
1. Ада данас, чији је подносилац ПАНОНИЈА МЕДИЈА – Нови Сад, Крфска број 9. Документација
подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом року (17.05.2018. године). Укупна вредност
пројекта „Ада данас“ је 1.145.000,00 динара, од чега су 245.000,00 динара средства подносиоца пријаве,
а 900.000,00 динара средства која је захтевао из буџета општине Ада. Подносилац испуњава услове за
учешће на Конкурсу.
Наведени пројекат је у складу са критеријумима из члана 18. став 1 правилника о суфинансирању
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања: 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. У оквиру мере у којој је
предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања,
посебну вредност пројекту даје усклађеност с реалним проблемима потребама и приоритетима циљних
група, становника Аде, односно усклађеност планираних активности, очекиваним резултатима и
потребама циљних група. Члан 18, став 2, тачке 1, алинеја 3, тачка 2 алинеја 1 Правилника о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања Сл . гласник
РС број 16/16 и 8/17. 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 складу с чланом 18, став 2, тачка 4, алинеја 2 Правилника,
ценећи буџет и оправданост пројекта, пројекат је подржан у захтеваном износу.
Средства нису одобрена за реализацију следећих пројеката:
1.Помоћ Општине Ада младим паровима у набавци куће – стана, подносиоца ДАН ГРАФ Д.О.О. –
Београд, Алексе Ненадовића 19-23/V. Документација подносиоца је комплетна и пристигла је у
траженом року (16.05.2018. године). Укупна вредност пројекта је 430.000,00 динара, од тога сопствени
приходи износе 165.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета општине Ада износе
265.000,00 динара. Подносилац испуњава услове за учешће на Конкурсу.
Наведени пројекат није подржан јер је евидентна неусклађеност активности и буџета који је
предимензиониран у односу на планирани број активности и број медијских садржаја, као и
неусклађеност резултата и индикатора с бројем медијских садржаја. Предлогом буџета предвиђено је
финансирање редовних активности уместо програмских. Комисија је мишљења да из ових разлога не
треба подржати овај пројекат.

2. Заштита деце и младих од насиља на Интернету, подносиоца НОВОСТИ ДАНА.РС ДОО НИШПАЛИЛУЛА, Ниш, Стевана Каћанског 8. Документација подносиоца је комплетна и пристигла је у
траженом року (17.05.2018. године). Укупна вредност пројекта је 526.000,00 динара, од тога сопствени
приходи износе 106.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета општине Ада, износе
420.000,00 динара. Подносилац испуњава услове за учешће на Конкурсу.
Наведени пројекат није подржан јер не видимо значај пројекта са становишта остваривања јавног
интереса у области јавног информисања грађана Аде. Погрешна је циљна група. Тема пројекта је општег
карактера и неће у значајној мери допринети бољој информисаности грађана Аде.
Разматрајући кратко излагање захтева странака, чињенично стање и Предлог комисије са образложењем
у којем су наведени разлози за сваки прихваћени захтев-пријаву, односно за сваки захтев-пријаву који
није прихваћен, одлучено је као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Ово решење је коначно и против њега се може покренути управни спор
пред Управним судом у року од 30 дана од дана достављања Решења.
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