
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Година и број: 31/2019  
           23. мај 2019. године  

     Сремски Карловци 
Примерак: 40,00 дин. 

 

 

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

гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Решења Комисије за 

контролу државне помоћи бр. 401-00-00031/2019-01 од 12.03.2019. године,  чланова 24. 

– 27. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области 

јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16 и 8/17), Одлуке о буџету 

Општине Сремски Карловци за 2019. годину („Сл. лист Општине Сремски Карловци“, 

бр. 42/18) и члана 63. став 1. тачка 13. Статута Општине Сремски Карловци, („Сл. лист 

Општине Сремски Карловци“, бр. 7/19) и Конкурса за суфинансирање проjеката 

производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији 

Општине Сремски Карловци у 2019. години бр. 400-16/2019-I/2, а на образложени 

предлог Стручне Комисије за оцену пројеката у области јавног информисања за 2019. 

годину, председник Општине Сремски Карловци доноси следеће 

  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ У 2019. ГОДИНИ 

 

I 

 

Расподељују се средства по Јавном конкурсу за суфинансирање проjеката 

производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији 

Општине Сремски Карловци у 2019. години, расписаном дана 19.03.2019. године, у 

укупном износу од 3.500.000,00 динара следећим учесницима: 

Рбр Издавач медија Назив пројекта Назив медија преко 

којег се реализује 

пројекат 

Предложена 

средства 

1. Делта телевизија доо 

Нови Сад 

„Сремски 

Карловци на 

длану“ 

Делта ТВ 600.000,00 

2. Агенција за 

производњу радио и 

ТВ програма НС 

медиа Нови Сад, 

Станислава Кенешки 

ПР 

„Војвођанска 

панорама – 

Сремски 

Карловци“ 

Предузеће за 

информисање и 

маркетинг Pink 

International company 

доо Београд 

70.000,00 
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II 

 

Због неиспуњења услова наведених у тексту Конкурса, а на основу предлога о 

расподели средстава од стране Стручне комисије, нису подржани следећи пројекти: 

 

 

Рбр Издавач медија Назив пројекта Назив медија преко 

којег се реализује 

пројекат 

1.  Дневник, акционарско 

друштво за новинарско -

издавачку делатност 

„Живот и производња 

здраве хране“ 

Ревија Добро јутро 

2.  Дневник -

Пољопривредник 

акционарско друштво за 

новинско – издавачку 

делатност 

 

„Значај воде за квалитет 

живота у локалној 

самоуправи Сремски 

Карловци“ 

Лист “Пољопривредник“ 

3. Фабрика слова доо „Ја волим 

Сремске 

Карловце“ 

Војвођански магазин 100.000,00 

4. Инвитем доо „Карловачке 

приче“ 

Радио Југовић 300.000,00 

5. Новосадска ТВ доо 

Нови Сад 

„Сремски 

Карловци“ 

Новосадска ТВ 1.500.000,00 

6. Дневник Војводина 

Прес доо Предузеће за 

издавање и штампање 

новина 

„Непристрасно 

информисање у 

Сремским 

Карловцима“ 

Дневник 230.000,00 

7. НС-АС доо Нови Сад „Приче из 

Сремских 

Карловаца“ 

Радио АС ФМ 200.000,00 

8. Савез Срба из региона „Српско коло 

Сремски 

Карловци“ 

Српско коло 50.000,00 

9. Ромско удружење 

„Карловачке зоре“ 

„Наша реч –амаро 

алав“ 

Карловачки лист 021 50.000,00 

10. Telperion 

communications, 

Агенција за 

комуникације и 

односе с јавношћу, 

Сергеј Бојовић ПР 

„Нове Карловачке 

новине, ново лице 

Сремских 

Карловаца“ 

Карловачке новине 400.000,00 

   

УКУПНО: 

  

3.500.000,00 
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3.  Новости дана РС доо 

Ниш - Медијана 

 

„Сремски Карловци – бисер 

на Дунаву“ 

Новости дана 

4.  Доо Реорганизација Ниш „Да роде не заобилазе 

Сремске Карловце“ 

Новости дана 

5.   Славко Ивковић, ПР 

Агенција за издавачку 

делатност„Public 

education“,Сремска 

Митровица 

„Вредности младих“ Војводина инфо 

6.  НИП Срем Медиа МЦВ 

доо 

  

„Ој Карловци, место моје 

драго“ 

Митровачке М новине 

7.  Предузеће за 

производњу и промет 

рачунарске опреме Direct 

Link Д.О.О. Београд 

„Наше место: Општина 

Сремски Карловци, 

најмања самостална 

општина у Србији“ 

Часопис за локалну 

самоуправу Наше место 

8.  Предузеће за 

производњу и промет 

рачунарске опреме Direct 

Link доо Београд 

„Еко Сремски Карловци“ Интернет портал за 

локалну самоуправу 

Наше место  

www.nasemesto.info 

9.  Регионално друштво 

РТВ-РТД доо Нови Сад 

 

„Сремски Карловци – град 

музеј“ 

Радио Делта 

10.  Синдикат новинара 

Србије 

 

„Улога медија у 

унапређењу људских 

права“ 

Сајт Синдиката новинара 

Србије 

11.  Adria Media Group d.o.o „Сремски Карловци – 

туристички потенцијал 

Србије“ 

Еspreso 

 

 

III 

 

Са корисницима којима су одобрена средства за суфинансирање пројектних 

активности закључиће се уговори. 

 

 

IV 

 

Ово решење је коначно и против њега се може покренути управни спор. 

 

 

V 

 

 Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено за званичном сајту 

Општине Сремски Карловци и достављено свим учесницима конкурса. 
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О б р а з л о ж е њ е  

 

Дана 20.05.2019. године Стручна комисија за оцену пројеката у области јавног 

информисања за 2019. годину, у саставу: Жарко Мандић – председник, Слободан 

Станковић – заменик председника и Андријана Нешић – члан, одржала је седницу, на 

којој је извршена стручна оцена укупно 21 пројекта поднета на  Конкурс 

за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног 

информисања на територији Општине Сремски Карловци у 2019. години. 

 

Укупан износ средстава који се расподељује је 3.500.000,00 динара. Минимални 

износ који може да се расподели је 50.000,00 динара, а максимални је 1.500.000,00 

динара. Општина Сремски Карловци суфинансира пројекте највише до 80% вредности 

пројекта, а за пројекте производње медијских садржаја за телевизију, суфинансира се 

највише до 50% вредности пројекта што спада у категорију хоризонталне државна 

помоћи у области културе и њихово суфинансирање не спада у државну помоћ мале 

вредности (de minimis државна помоћ).  

Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет 

порталима, средства ће се додељивати у складу са чланом 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), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна 

помоћ). 

Комисија је, након извршене стручне оцене, председнику општине доставила 

образложени Предлог расподеле средстава у области јавног информисања Општине 

Сремски Карловци у 2019. години, којим се предлаже да исти подржи 10 пројеката, 

односно не подржи 11 пројеката.  

 

 

  ПОДРЖАНЕ ПРИЈАВЕ: 

 

1. Делта ТВ доо Нови Сад – Илије Огњановића 7/2, 21000 Нови Сад, издавач медија, 

Делта ТВ – назив медија преко којег ће се реализовати пројекат, чија пријава је 

запримљена у року 22.03.2019. године, конкурисала је са предлогом пројекта 

„Сремски Карловци на длану“. Укупна вредност пројекта је 3.004.000,00 динара, од 

чега су 1.504.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 1.500.000,00 динара 

средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. 

Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року.  

 

Конкурсна комисија сматра да је пројекат „Сремски Карловци на длану“ у складу 

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

члана 18. ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера 

у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања“ и „мера пружања веће гаранције привржености професионалним и 

етичким медијским стандардима“. 

 

По мишљењу Комисије, посебну вредност пројекту даје усклађеност са реалним 

проблемима, потребама и приоритетима циљних група, у конкретном случају 
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житеља Војводине и Општина Сремски Карловци, односно усклађеност 

планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних 

група, то јест  са чл. 18 ст. 1 тачка 1. подтачка 1. алинеје 3, 4, подтачка 2. алинеје 1, 

2, и 3. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17). 

 

Конкурсна комисија сматра да пројекат доприноси развоју медијског плурализма, 

развоју људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном 

информисању и у складу је са Законом о јавном информисању и медијима, што 

у потпуности одговара намени конкурса дефинисаној у члану 15. Закона о 

информисању и медијима. 

 

Комисија сматра и предлаже да се пројекат подржи претежно у делу персоналних 

трошкова у износу 600.000,00 динара.  

 

2. Агенција за производњу радио и ТВ програма НС медиа Нови Сад, 

Станислава Кенешки ПР – Милеве Марић 27, 21000 Нови Сад, продукција, 

Предузеће за информисање и маркетинг Pink International company доо Београд – 

медиј преко којег ће се реализовати пројекат, чија је пријава запримљена у року 

25.03.2019. године, конкурисала је са предлогом пројекта „Војвођанска панорама - 

Сремски Карловци“. Укупна вредност пројекта је 230.700,00 динара, од чега су 

115.350,00 динара средства подносиоца пријаве, а 115.350,00 динара средства за 

која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Документација коју су 

поднели је била комплетна и пристигла је у року. 

Конкурсна комисија сматра да је пројекат „Војвођанска панорама - Сремски 

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

критеријума из члана 18. ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 

16/16 и 8/17): „мера у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес 

у области јавног информисања“ и „мера пружања веће гаранције привржености 

професионалним и етичким медијским стандардима“. 

 

По мишљењу Комисије, посебну вредност пројекту даје усклађеност са реалним 

проблемима, потребама и приоритетима циљних група, у конкретном случају 

житеља Војводине и Општина Сремски Карловци, односно усклађеност 

планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних 

група, то јест  са чл. 18 ст. 1 тачка 1. подтачка 1. алинеје 3, 4, подтачка 2. алинеје 1, 

2, и 3. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17). 

 

Конкурсна комисија сматра да пројекат доприноси развоју медијског плурализма, 

развоју људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном 

информисању и у складу је са Законом о јавном информисању и медијима, што 

у потпуности одговара намени конкурса дефинисаној у члану 15. Закона о 

информисању и медијима. 

 

Комисија сматра и предлаже да се пројекат подржи претежно у делу персоналних 

трошкова у износу 70.000,00 динара.  
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3. Фабрика слова доо - Бул. Ослобођења 127/7, Нови Сад, издавач медија Фабрика 

слова доо, односно Војвођански магазин – медиј преко којег ће се реализовати 

пројекат, чија је пријава запримљена у року 01.04.2019. године, конкурисала је са 

предлогом пројекта „Ја волим Сремске Карловце“. Укупна вредност пројекта је 

626.000,00 динара, од чега су 126.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 

500.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне 

самоуправе. Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у 

року.  

 

Конкурсна комисија сматра да је пројекат „Ја волим Сремске Карловце“ у складу са 

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

18. ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој је 

пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања“ и „мера пружања веће гаранције привржености професионалним и 

етичким медијским стандардима“. 

 

По мишљењу Комисије, вредност пројекту даје усклађеност са реалним 

проблемима, потребама и приоритетима циљних група, житеља Војводине и свих 

грађана Општине Сремски Карловци, односно усклађеност планираних активности 

са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група у складу са чл. 

18 ст. 1 тачка 1. подтачка 1. алинеје 3, 4, подтачка 2. Алинеје 1, 3 и 4. Правилника о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17). 

 

Конкурсна комисија сматра да пројекат доприноси развоју медијског плурализма, 

развоју људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном 

информисању и у складу је са Законом о јавном информисању и медијима, што 

у потпуности одговара намени конкурса дефинисаној у члану 15. Закона о 

информисању и медијима. 

 

Комисија сматра и предлаже да се пројекат подржи претежно у делу персоналних 

трошкова у износу 100.000,00 динара.           
 
 

4. Инвитем доо - Краља Петра I 4д, Каћ, издавач медија, радио Југовић – медиј преко 

којег ће се реализовати пројекат, чија је пријава запримљена у року 03.04.2019. 

године, конкурисао је са предлогом пројекта „Карловачке приче“. Укупна вредност 

пројекта је 750.000,00 динара од чега су 150.000,00 динара средства подносиоца 

пријаве, а 600.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице 

локалне самоуправе. Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла 

је у року.  

 

Конкурсна комисија сматра да је пројекат „Карловачке приче“ у складу са наменом 

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

1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој је 

пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања“ и „мера пружања веће гаранције привржености професионалним и 

етичким медијским стандардима“. 
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По мишљењу Комисије, вредност пројекту даје усклађеност са реалним 

проблемима, потребама и приоритетима циљних група, усклађеност планираних 

активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група, у 

складу са чл. 18 ст. 1 тачка 1. подтачка 1. алинеје 3, 4, подтачка 2. алинеје 3 и 4. 

Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области 

јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17). 

 

Конкурсна комисија верује да пројекат доприноси развоју медијског плурализма, 

развоју људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном 

информисању и у складу је са Законом о јавном информисању и медијима, што 

у потпуности одговара намени конкурса дефинисаној у члану 15. Закона о 

информисању и медијима. 

 

Комисија сматра и предлаже да се пројекат подржи претежно у делу персоналних 

трошкова у износу 300.000,00 динара.           

 

5. Новосадска ТВ доо Нови Сад – Трг Слободе 3, 21000 Нови Сад, Новосадска ТВ – 

медиј преко којег ће се реализовати пројекат, чија је пријава запримљена у року 

08.04.2019. године конкурисала је са предлогом пројекта „Сремски Карловци“. 

Укупна вредност пројекта је 3.084.000,00 динара, од чега су 1.584.000,00 динара 

средства подносиоца пријаве, а 1.500.000,00 динара средства за која се аплицира из 

буџета јединице локалне самоуправе. Документација коју су поднели је била 

комплетна и пристигла је у року.  

 

Конкурсна комисија сматра да је пројекат „Сремски Карловци“ у складу са 

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

18. ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој је 

пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања“ и „мера пружања веће гаранције привржености професионалним и 

етичким медијским стандардима“. 

 

По мишљењу Комисије, посебну вредност пројекту даје потпуна усклађеност са 

реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, у конкретном 

случају житеља Војводине и Општине Сремски Карловци, односно усклађеност 

планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних 

група, то јест  са чл. 18 ст. 1 тачка 1. подтачка 1. алинеје 3, 4, подтачка 2. алинеје 2., 

и 3. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17). 

 

Конкурсна комисија сматра да пројекат доприноси развоју медијског плурализма, 

развоју људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном 

информисању и у складу је са Законом о јавном информисању и медијима, што 

у потпуности одговара намени конкурса дефинисаној члану 15. Закона о 

информисању и медијима.  

 

Комисија сматра и предлаже да се пројекат подржи у потпуности у траженом 

износу од 1.500.000,00 динара.           
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6. Дневник Војводина Прес доо - Предузеће за издавање и штампање новина – 

Бул. Ослобођења 81, 21000 Нови Сад, издавач медија, назив медија преко којег ће 

се реализовати пројекат – Дневник, чија је пријава запримљена у року 08.04.2019. 

године, конкурисала је са предлогом пројекта „Непристрасно информисање у 

Сремским Карловцима“. Укупна вредност пројекта је 964.000,00 динара, од чега су 

204.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 760.000,00 динара средства за 

која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Документација коју су 

поднели је била комплетна и пристигла је у року.  

 

Конкурсна комисија сматра да је пројекат „Непристрасно информисање у 

Сремским Карловцима“ у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и да је у 

складу са оба критеријума из члана 18. ст. 1. Правилника о суфинансирању 

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. 

гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој је пројектна активност подобна да 

оствари јавни интерес у области јавног информисања“ и „мера пружања веће 

гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима“. 

 

Конкурсна комисија верује да пројекат доприноси развоју медијског плурализма, 

развоју људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном 

информисању и у складу је са Законом о јавном информисању и медијима, што 

у потпуности одговара намени конкурса дефинисаној у члану 15. Закона о 

информисању и медијима. 

 

Комисија сматра и предлаже да се пројекат подржи претежно у делу персоналних 

трошкова у износу 230.000,00 динара.           
 

 

7. НС-АС доо Нови Сад – Народног фронта 73, 21000 Нови Сад, издавач медија, 

назив медија преко којег ће се реализовати пројекат – Радио АС ФМ, чија је пријава 

послата у року 08.04.2019. године, а запримљена 09.04.2019. године, конкурисао је 

са предлогом пројекта „Приче из Сремских Карловаца“. Укупна вредност пројекта 

је 400.000,00 динара, од чега су 100.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 

300.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне 

самоуправе. Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у 

року. 

 

Конкурсна комисија сматра да је пројекат „Приче из Сремских Карловаца“ у складу 

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

члана 18. ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера 

у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања“ и „мера пружања веће гаранције привржености професионалним и 

етичким медијским стандардима“. 

 

По мишљењу конкурсне комисије, пројекат доприноси 

развоју медијског плурализма, развоју људских права и 

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

са Законом о јавном информисању и медијима, што у потпуности одговара намени 

конкурса дефинисаној у члану 15. Закона о информисању и медијима. 
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Комисија сматра и предлаже да се пројекат подржи претежно у делу персоналних 

трошкова у износу 200.000,00 динара.           

 

 

8. Савез Срба из региона – Краљице Марије 47, 11000 Београд, издавач медија, назив 

медија преко којег ће се реализовати пројекат – Српско коло, чија је пријава 

послата у року 08.04.2019. године, а запримљена 09.04.2019. године, конкурисало је 

са предлогом пројекта „Српско коло Сремски Карловци“. Укупна вредност пројекта 

је 615.000,00 динара, од чега су 215.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 

400.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне 

самоуправе. Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у 

року. 

 

Конкурсна комисија сматра да је пројекат „Српско коло Сремски Карловци“ у 

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

из члана 18. ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера 

у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања“ и „мера пружања веће гаранције привржености професионалним и 

етичким медијским стандардима“. 

 

По мишљењу конкурсне комисије, пројекат доприноси 

развоју медијског плурализма, развоју људских права и 

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

са Законом о јавном информисању и медијима, што у потпуности одговара намени 

конкурса дефинисаној у члану 15. Закона о информисању и медијима. 

 

Комисија сматра и предлаже да се пројекат подржи претежно у делу персоналних 

трошкова у износу 50.000,00 динара.           
 

 

9. Ромско удружење „Карловачке зоре“ – Сарајевска 8, 21205 Сремски Карловци, 

назив медија преко којег ће се реализовати пројекат – Карловачки лист 021, чија је 

пријава послата у року 08.04.2019. године, а запримљена 09.04.2019. године, 

конкурисало је са предлогом пројекта „Наша реч – амаро алав“. Укупна вредност 

пројекта је 503.000,00 динара, од чега су 103.000,00 динара средства подносиоца 

пријаве, а 400.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице 

локалне самоуправе. Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла 

је у року. 

 

Конкурсна комисија сматра да је пројекат „Наша реч- амаро алав“ у складу са 

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

18. ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој је 

пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања“ и „мера пружања веће гаранције привржености професионалним и 

етичким медијским стандардима“. 
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По мишљењу конкурсне комисије, пројекат доприноси 

развоју медијског плурализма, развоју људских права и 

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

са Законом о јавном информисању и медијима, што у потпуности одговара намени 

конкурса дефинисаној у члану 15. Закона о информисању и медијима. 

 

Комисија сматра и предлаже да се пројекат подржи претежно у делу персоналних 

трошкова у износу 50.000,00 динара.           

 

 

10. Telperion communications, Агенција за комуникације и односе с јавношћу, 

Сергеј Бојовић ПР – Отокара Кeршованија 14а, 21000 Нови Сад, назив медија 

преко којег ће се реализовати пројекат – Карловачке новине, чија је пријава послата 

у року 08.04.2019. године, а запримљена 09.04.2019. године, конкурисало је са 

предлогом пројекта „Нове Карловачке новине, ново лице Сремских Карловаца“. 

Укупна вредност пројекта је 3.006.000,00 динара, од чега су 1.926.000,00 динара 

средства подносиоца пријаве, а 1.080.000,00 динара средства за која се аплицира из 

буџета јединице локалне самоуправе. Документација коју су поднели је била 

комплетна и пристигла је у року. 

 

Конкурсна комисија сматра да је пројекат „Нове Карловачке новине, ново лице 

Сремских Карловаца“ у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и да је у 

складу са оба критеријума из члана 18. ст. 1. Правилника о суфинансирању 

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. 

гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој је пројектна активност подобна да 

оствари јавни интерес у области јавног информисања“ и „мера пружања веће 

гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима“. 

 

По мишљењу конкурсне комисије, пројекат доприноси 

развоју медијског плурализма, развоју људских права и 

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

са Законом о јавном информисању и медијима, што у потпуности одговара намени 

конкурса дефинисаној у члану 15. Закона о информисању и медијима. 

 

Комисија сматра и предлаже да се пројекат подржи претежно у делу персоналних 

трошкова у износу 400.000,00 динара.           

 

 
 

 ПРИЈАВЕ КОЈЕ НИСУ ПОДРЖАНЕ: 

 

1. Дневник, акционарско друштво за новинарско - издавачку делатност – Булевар 

Ослобођења 81, 21000 Нови Сад, издавач медија, назив медија преко којег ће се 

реализовати пројекат – Ревија Добро јутро, чија је пријава запримљена у року 

20.03.2019. године, конкурисао је са пројектом „Живот и производња здраве хране“. 

Укупна вредност пројекта је 1.000.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 

200.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне 

самоуправе износе 800.000,00 динара. Поднета документација је пристигла је у 

року.        

            



Службени лист Општине Сремски Карловци,  31/2019 
 

11 

 

Конкурсна комисија сматра да је пројекат „Живот и производња здраве хране“ у 

складу са наменом средстава из Јавног конкурса,  да је у складу са другим 

критеријумом Правилника: „мера пружања веће гаранције привржености 

професионалним и етичким медијским стандардима“, али да у целости не испуњава 

први критеријум из члана 18. ст. 1 Правилника о суфинансирању пројеката за 

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

16/16 и 8/17): „мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари 

јавни интерес у области јавног информисања“. Пројекат, наиме, није потпуно 

усклађен са чл. 18 ст. 1 тачка 1. подтачка 1. алинеје 3, и 4, подтачка 2. алинеје1,2,3 и 

4, подтачке 4. алинеје 1 и 2. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17). 

Комисија стога сматра и предлаже  да се наведени пројекат не подржи.   

 

Конкурсна комисија је утврдила да пријава и документација нису потпуне. Период 

и план реализације пројектних активности нису усклађени.     

 

 

2. Дневник Пољопривредник, акционарско друштво за новинско – издавачку 

делатност – Булевар ослобођења 81, издавач медија, назив медија преко којег ће се 

реализовати пројекат – лист Пољопривредник, чија је пријава запримљена у року 

22.03.2019. године, конкурисао је са пројектом „Значај воде за квалитет живота у 

локалној самоуправи Сремски Карловци“. Укупна вредност пројекта је 700.000,00 

динара, од тога сопствени приходи износе 140.000,00 динара, а средства за која се 

аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 560.000,00 динара. 

Поднета документација је комплетна и пристигла је у року.    

               
Конкурсна комисија сматра да је пројекат „Значај воде за квалитет живота у 

локалној самоуправи Сремски Карловци“ у складу са наменом средстава из Јавног 

конкурса,  да је у складу са другим критеријумом Правилника: „мера пружања веће 

гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима“, али 

да у целости не испуњава први критеријум из члана 18. ст. 1 Правилника о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања („Сл. гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој је предложена 

пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања“. Пројекат, наиме, није потпуно усклађен са чл. 18 ст. 1 тачка 1. 

подтачка 1. алинеје 3, и 4, подтачка 2. алинеје1,2,3 и 4, подтачке 4. алинеје 1 и 2. 

Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области 

јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17). Комисија стога сматра и 

предлаже  да се наведени пројекат не подржи.   

 

Конкурсна комисија је установила да број медијских садржаја није усклађен са 

укупном вредношћу пројекта. 

 

 

3. Новости дана РС доо Ниш – Медијана – Стевана Каћанског 8, 18000 Ниш, 

издавач медија, назив медија преко којег ће се реализовати пројекат – Новости 

дана, чија је пријава запримљена у року 01.04.2019. године, конкурисао је са 

пројектом „Сремски Карловци – бисер на Дунаву“. Укупна вредност пројекта је 

526.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 106.000,00 динара, а средства 
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за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 420.000,00 

динара. Поднета документација је комплетна и пристигла је у року.                  

 

Конкурсна комисија сматра да је пројекат „Сремски Карловци – бисер на Дунаву“, 

у складу са наменом средстава из Јавног конкурса,  да је у складу са другим 

критеријумом Правилника: „мера пружања веће гаранције привржености 

професионалним и етичким медијским стандардима“, али да у целости не испуњава 

први критеријум из члана 18. ст. 1 Правилника о суфинансирању пројеката за 

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

16/16 и 8/17): „мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари 

јавни интерес у области јавног информисања“. Пројекат, наиме, није потпуно 

усклађен са чл. 18 ст. 1 тачка 1. подтачка 1. алинеје 3, и 4, подтачка 2. алинеје1,2,3 и 

4, подтачке 4. алинеје 1 и 2. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17). 

Комисија стога сматра и предлаже  да се наведени пројекат не подржи.   

 

Конкурна комисија је установила да план реализације пројектих активности није 

усклађен са резултатима. 

 

 

4. Доо Реорганизација Ниш – Наде Томић 21, 18000 Ниш, продукција, назив медија 

преко којег ће се реализовати пројекат – Новости дана, чија је пријава запримљена 

у року 01.04.2019. године, конкурисала је са пројектом „Да роде не заобилазе 

Сремске Карловце“. Укупна вредност пројекта је 263.000,00 динара, од тога 

сопствени приходи износе 53.000,00 динара, а средства за која се аплицира из 

буџета јединице локалне самоуправе износе 210.000,00 динара. Поднета 

документација је комплетна и пристигла је у року.                  

 

Конкурсна комисија сматра да је пројекат „Да роде не заобилазе Сремске 

Карловце“, у складу са наменом средстава из Јавног конкурса,  да је у складу са 

другим критеријумом Правилника: „мера пружања веће гаранције привржености 

професионалним и етичким медијским стандардима“, али да у целости не испуњава 

први критеријум из члана 18. ст. 1 Правилника о суфинансирању пројеката за 

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

16/16 и 8/17): „мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари 

јавни интерес у области јавног информисања“. Пројекат, наиме, није потпуно 

усклађен са чл. 18 ст. 1 тачка 1. подтачка 1. алинеје 3, и 4, подтачка 2. алинеје1,2,3 и 

4, подтачке 4. алинеје 1 и 2. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17). 

Комисија стога сматра и предлаже  да се наведени пројекат не подржи.   

 

Конкурсна комисија је установила да опис активности није у складу са пројекетним 

активностима. 

 

 

5.  Славко Ивковић, ПР Агенција за издавачку делатност  „Public education“,  – 

Сремског фронта 46, 22000 Сремска Митровица, издавач медија и продукција, 

назив медија преко којег ће се реализовати пројекат – Војводина инфо, чија је 

пријава запримљена у року 01.04.2019. године, конкурисала је са пројектом 

„Вредности младих“. Укупна вредност пројекта је 500.000,00 динара, од тога 
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сопствени приходи износе 100.000,00 динара, а средства за која се аплицира из 

буџета јединице локалне самоуправе износе 400.000,00 динара. Поднета 

документација је комплетна и пристигла је у року.      

 

Конкурсна комисија сматра да је пројекат „Вредности младих“, у складу са 

наменом средстава из Јавног конкурса,  да је у складу са другим критеријумом 

Правилника: „мера пружања веће гаранције привржености професионалним и 

етичким медијским стандардима“, али да у целости не испуњава први критеријум 

из члана 18. ст. 1 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17): „мера 

у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања“. Пројекат, наиме, није потпуно усклађен са чл. 18 ст. 

1 тачка 1. подтачка 1. алинеје 3, и 4, подтачка 2. алинеје1,2,3 и 4, подтачке 4. 

алинеје 1 и 2. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17). 

Комисија стога сматра и предлаже  да се наведени пројекат не подржи.  

   

Конкурсна комисија је установила да опис активности није у складу са пројекетним 

активностима. 

       

 

6. НИП Срем медиа МЦВ доо – Краља Петра Првог 5а, 22000 Сремска Митровица, 

издавач медија, назив медија преко којег ће се реализовати пројекат – Митровачке 

М новине, чија је пријава запримљена у року 03.04.2019. године, конкурисала је са 

пројектом „Ој Карловци, место моје драго“. Укупна вредност пројекта је 

1.080.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 350.000,00 динара, а 

средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 

730.000,00 динара. Поднета документација је комплетна и пристигла је у року.      

       
Конкурсна комисија сматра да је пројекат „Ој Карловци место моје драго“у складу 

са наменом средстава из Јавног конкурса,  да је у складу са другим критеријумом 

Правилника: „мера пружања веће гаранције привржености професионалним и 

етичким медијским стандардима“, али да у целости не испуњава први критеријум 

из члана 18. ст. 1 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17): „мера 

у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања“. Пројекат, наиме, није потпуно усклађен са чл. 18 ст. 

1 тачка 1. подтачка 1. алинеје 3, и 4, подтачка 2. алинеје1,2,3 и 4, подтачке 4. 

алинеје 1 и 2. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17). 

Комисија стога сматра и предлаже  да се наведени пројекат не подржи.   

 

Конкурсна комисија је установила да значај пројекта није јасан, те да нису 

усклађени опис активности и резултати. 

 

 

7. Предузеће за производњу и промет рачунарске опреме Direct Link Д.О.О. 

Београд – Мике Аласа 9, 11000 Београд, издавач медија, назив медија преко којег 

ће се реализовати пројекат – Часопис за локалну самоуправу Наше место, чија је 

пријава запримљена у року 04.04.2019. године, конкурисала је са пројектом „Наше 
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место: Општина Сремски Карловци, најмања самостална општина у Србији“. 

Укупна вредност пројекта је 120.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 

70.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне 

самоуправе износе 50.000,00 динара. Поднета документација је комплетна и 

пристигла је у року.      

       
Конкурсна комисија сматра да је пројекат „Наше место: Општина Сремски 

Карловци, најмања самостална општина у Србији“ у складу са наменом средстава 

из Јавног конкурса,  да је у складу са другим критеријумом Правилника: „мера 

пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским 

стандардима“, али да у целости не испуњава први критеријум из члана 18. ст. 1 

Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области 

јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој је 

предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања“. Пројекат, наиме, није потпуно усклађен са чл. 18 ст. 1 тачка 1. 

подтачка 1. алинеје 3, и 4, подтачка 2. алинеје1, 2, 3 и 4, подтачке 4. алинеје 1 и 2. 

Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области 

јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17). Комисија стога сматра и 

предлаже  да се наведени пројекат не подржи.   

 

Конкурсна комисија је установила да циљ пројекта није јасан, те да опис 

активности и  резултати нису усклађени. 

 

 

8. Предузеће за производњу и промет рачунарске опреме Direct Link Д.О.О.  

Београд – Мике Аласа 9, 11000 Београд, издавач медија, назив медија преко којег 

ће се реализовати пројекат – Интернет портал за локалну самоуправу Наше место 

www.nasemesto.info, чија је пријава запримљена у року 04.04.2019. године, 

конкурисала је са пројектом „Еко Сремски Карловци“ Укупна вредност пројекта је 

535.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 315.000,00 динара, а средства 

за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 220.000,00 

динара. Поднета документација је комплетна и пристигла је у року.      

 

Конкурсна комисија сматра да је пројекат „Еко Сремски Карловци“ у складу са 

наменом средстава из Јавног конкурса,  да је у складу са другим критеријумом 

Правилника: „мера пружања веће гаранције привржености професионалним и 

етичким медијским стандардима“, али да у целости не испуњава први критеријум 

из члана 18. ст. 1 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17): „мера 

у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања“. Пројекат, наиме, није потпуно усклађен са чл. 18 ст. 

1 тачка 1. подтачка 1. алинеје 3, и 4, подтачка 2. алинеје1, 2, 3 и 4, подтачке 4. 

алинеје 1 и 2. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17). 

Комисија стога сматра и предлаже  да се наведени пројекат не подржи.   

 

Конкурсна комисија је утврдила да резултати индикатора и пројкета нису 

усклађени. 

 

 



Службени лист Општине Сремски Карловци,  31/2019 
 

15 

 

9. Регионално друштво РТВ - РТД доо Нови Сад - Бул. Ослобођеља 127/5, 21000 

Нови Сад, продукција, назив медија преко којег ће се реализовати пројекат - Радио 

Делта,  чија је пријава запримљена 08.04.2019. године, конкурисало је са пројектом 

„Сремски Карловци - град Музеј“. Укупна вредност пројекта је 508.736,00 динара, 

од тога сопствени приходи износе 110.000,00 динара, а средства за која се аплицира 

из буџета јединице локалне самоуправе износе 398.736,00 динара. Поднета 

документација је комплетна и пристигла је у року.                  

Конкурсна комисија сматра да је пројекат „Сремски Карловци - град Музеј“ у 

складу са наменом средстава из Јавног конкурса,  да је у складу са другим 

критеријумом Правилника: „мера пружања веће гаранције привржености 

професионалним и етичким медијским стандардима“, али да у целости не испуњава 

први критеријум из члана 18. ст. 1 Правилника о суфинансирању пројеката за 

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

16/16 и 8/17): „мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари 

јавни интерес у области јавног информисања“. Пројекат, наиме, није потпуно 

усклађен са чл. 18 ст. 1 тачка 1. подтачка 1. алинеје 3, и 4, подтачка 2. алинеје1,2,3 и 

4, подтачке 4. алинеје 1 и 2. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17). 

Комисија стога сматра и предлаже  да се наведени пројекат не подржи. 

 

Конкурсна комисија је утврдила да опис, план и резултати пројекта нису усклађени, 

недовољан број медијских садржаја који није адекватно усклађен са буџетом. 

 

 

10.  Синдикат новинара Србије – Ресавска 28, 11000 Београд, издавач медија, назив 

медија преко којег ће се реализовати пројекат – сајт Синдиката новинара Србије, 

чија је пријава послата у року 08.04.2019. године а запримљена 09.04.2019. године, 

конкурисао је са пројектом „Улога медија у унапређењу људских права“. Укупна 

вредност пројекта је 463.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 96.000,00 

динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе 

износе 367.000,00 динара. Поднета документација је комплетна и пристигла је у 

року.   

Конкурсна комисија сматра да је пројекат „Улога медија у унапређењу људских 

права“ у складу са наменом средстава из Јавног конкурса,  да је у складу са другим 

критеријумом Правилника: „мера пружања веће гаранције привржености 

професионалним и етичким медијским стандардима“, али да у целости не испуњава 

први критеријум из члана 18. ст. 1 Правилника о суфинансирању пројеката за 

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

16/16 и 8/17): „мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари 

јавни интерес у области јавног информисања“. Пројекат, наиме, није потпуно 

усклађен са чл. 18 ст. 1 тачка 1. подтачка 1. алинеје 3, и 4, подтачка 2. алинеје1,2,3 и 

4, подтачке 4. алинеје 1 и 2. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17). 

Комисија стога сматра и предлаже  да се наведени пројекат не подржи. 

 

Конкурсна комисија је утврдила да опис, план и резултати пројекта нису усклађени, 

недовољан број медијских садржаја који није адекватно усклађен са буџетом.        
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11.  Adria Media Group doo - Влајковићева 8, 11000 Београд, издавач медија, назив 

медија преко којег ће се реализовати пројекат – Espreso, чија је пријава послата у 

року а запримљена 09.04.2019. године, конкурисала је са пројектом „Сремски 

Карловци – туристички потенцијал Србије“. Укупна вредност пројекта је 

1.132.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 632.000,00 динара, а 

средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 

500.000,00 динара. Поднета документација је комплетна и пристигла је у року.        

           
Конкурсна комисија сматра да је пројекат „Сремски Карловци – туристички 

потенцијал Србије“ у складу са наменом средстава из Јавног конкурса,  да је у 

складу са другим критеријумом Правилника: „мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима“, али да у 

целости не испуњава први критеријум из члана 18. ст. 1 Правилника о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања („Сл. гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој је предложена 

пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања“. Пројекат, наиме, није потпуно усклађен са чл. 18 ст. 1 тачка 1. 

подтачка 1. алинеје 3, и 4, подтачка 2. алинеје1,2,3 и 4, подтачке 4. алинеје 1 и 2. 

Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области 

јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17). Комисија стога сматра и 

предлаже  да се наведени пројекат не подржи.  

 

Конкурсна комисија је утврдила да опис, план и резултати пројекта нису усклађени,  

број медијских садржаја који није адекватно усклађен са буџетом. 

                    

 

                                                                      

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Сремски Карловци 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                      ПРЕДСЕДНИК 

Број: 400-16/2019-I/2-5                                                                      Ненад Миленковић, с.р. 

Дана: 23. маја 2019. године                         

Сремски Карловци                                                                                  
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РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ 

ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ОПШТИНЕ СРЕМСКИ 

КАРЛОВЦИ У 2019. ГОДИНИ 
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