
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Сремски Карловци 

ПРЕДСЕДНИК 

Број: 553-173/2015-I/2-2 

Дана: 12. фебруара 2016. године 

Сремски Карловци 

 

 

На основу члана 25 Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник 

РС“, број 83/14, 58/15), члана 61. Статута општине Општине Сремски Карловци („Сл. лист 

општине Сремски Карловци“бр. 12/08 и 17/12), Одлуке о буџету општине Сремски 

Карловци за 2016. годину, (,,Службени лист општине Сремски Карловци, бр. 29/15) и 

члана 24, 25. и 26. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса 

у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 126/14), председник општине  

доноси следеће  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

  

Прихвата се предлог Стручне комисије за  доделу средстава на конкурсу из области 

јавног информисања  за 2016. годину од 10.02.2016. године. 

 

II 

Одобрава се додела финансијских средстава из области јавног информисања из 

буџета Општине Сремски Карловци: 

 

Издавање новина, часописа и периодичних издања Карловачки лист, Сремски 

Карловци, ул. Дока бр. 29.  

ПРОЈЕКАТ: Унапређење интегрисаних медијских садржаја  

 

                         у износу од  ............................. 2.628.000,00 динара 

 

Нису подржани следећи пројекти: 

 

Новосадска ТВ д.о.о. Нови Сад, Трг слободе 3 

ПРОЈЕКАТ: Културна и туристичка понуда Сремских Карловаца.  

 

Предложени износ:.......................................      690.000,00 динара; 

 



Удружење грађана „Данубиус“, Нови Сад, улица Стевана Брановачког 1 

ПРОЈЕКАТ: Војводина Инфо Нет.  

 

Предложени износ: ........................................   324.300,00 динара 

 

Радиодифузно предузеће „021“ д.о.о.  Нови Сад, Светозара Милетића 45 

ПРОЈЕКАТ: Сремскокарловачке разгледнице  

 

Предложени износ:........................................    1.000.000,00 динара 

 

Дневник Војводина Прес д.о.о. предузеће за издавање и штампање новина, Нови 

Сад, Булевар ослобођења 81, Нови Сад 

ПРОЈЕКАТ: Сремски Карловци у Дневнику  

 

Предложени износ:........................................    1.000.000,00 динара 

 

Канал 9 д.о.о. за маркетинг, радио и телевизију, Нови Сад, Димитрија Бугарског 

12а 

ПРОЈЕКАТ: Сремски Карловци 2016. године  

 

Предложени износ:........................................    928.428,00 динара 

 

Бета прес д.о.о. Београд, краља Милана 4. 

ПРОЈЕКАТ: Агенцијска продукција у циљу унапређивања јавног информисања        

општине Сремски Карловци, региона и републике  

 

Предложени износ:........................................    624.400,00 динара 

 

Друштво за радио и телевизијске активности Kopernikus Cable Network 

(Коперникус) друштво са ограниченом одговорношћу, Ниш, Душанова 45. 

ПРОЈЕКАТ: Глас Сремских Карловаца.  

 

Предложени износ:........................................    3.030.500,00 динара 

 

 

III 

Задужује се Одељење за друштвене делатности и општу управу да сачини текст 

Уговора који ће Општина Сремски Карловци закључити са изабраним подносиоцем 

пројекта и Одељење за буџет и привреду за реализацију овог Решења. 

 

 



IV 

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на званичној интернет 

презентацији Општине Сремски Карловци. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

На основу члана 18 и 19 Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник 

РС“, број 83/14 и 58/15) и Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број 126/14) расписан је 

Јавни позив за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области 

јавног информисања на територији општине Сремски Карловци у 2016. години. Јавним 

позивом упућен је и позив новинарским и медијским удружењима и медијским 

стручњацима заинтересованим за рад у комисији за реализацију овог конкурса. Након 

завршеног рока за подношење предлога пројеката прописаног Јавним позивом, поднето је 

осам предлога пројеката, као и предлози за именовање чланова стручне Комисије. 

Комисија, која је на основу пристиглих предлога образована решењем председника 

општине, донела је на састанку одржаном 10.02.2016.године оцену поднетих пројекта и 

дала предлог о додели средстава са образложењем. Комисија је констатовала да је за јавно 

информисање у буџету Општине Сремски Карловци за 2016. годину издвојен износ од 

3.000.000,00 динара и да је пристигла документација уредна и поднета на прописаним 

обрасцима. Комисија је предложила усвајање предлога пројекта „Унапређење 

интегрисаних медијских садржаја“ у целости у предложеном износу од 2.628.000,00 

динара.  

Комисија сматра да предложени пројекат у потпуности остварује јавни интерес у области 

јавног информисања за целу територију општине Сремски Карловци, с обзиром на то да је 

предложени пројекат најобухватнији и садржи три врсте медија (штампани, електронски и 

интернет презентацију) преко којих грађани Сремских Карловаца могу да се информишу о 

најважнијим аспектима живота локалне заједнице. Предложени пројекат обухвата период 

до краја 2016. године, што у великој мери гарантује остварење циљева дефинисаних 

Законом о информисању и медијима, као и самим потребама грађана за свеобухватним 

информисањем на локалном нивоу које се на други начин не може остварити. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  

 

 Против овог Решења може се покренути управни спор тужбом код надлежног 

управног суда у року од 30 дана од дана достављања овог Решења.  

     

                                                                                              ПРЕ ДСЕДНИК 

                                                                                         

                                                                                       Миленко Филиповић, с.р. 

 


