
СЛУЖБЕНИ 

ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Година и број: 22/2021  
           26.04.2021. 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. 401-00-00129/2020-01/2 од 18.01.2021. 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 

2021. годину („Сл. лист Општине Сремски Карловци“, бр. 65/20), 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 2021. години бр. 400-67/2020-I/2, а 

на образложени Предлог Стручне Комисије за оцену пројеката у области јавног информисања 

за 2021. годину, председник Општине Сремски Карловци доноси следеће 

  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ У 2021. ГОДИНИ 

 

I 

 

Расподељују се средства по Јавном конкурсу за суфинансирање проjеката производње 

медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Сремски Карловци 

у 2021. години, у укупном износу од 3.000.000,00 динара следећим учесницима: 

 

Редни 

број 

Издавач медија Назив пројекта Назив медија преко 

којег се реализује 

пројекат 

Предложена 

средства 

1. Olorin press агенција за 

комуникације и односе 

са јавношћу 

Фабрика добрих вести Мрежа електронских 

медија ComNet 

500.000,00 

2. ВТВ д.о.о. Суботица  Сремски Карловци - 

живот, људи, догађаји 

ТВ Суботица 300.000,00 
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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: 

 

Ред. 

бр. 

Издавач медија Назив пројекта Назив медија преко 

којег се реализује 

пројекат 

1.  

 

Страхиња Вујадиновић пр 

производња 

кинематографских дела, 

аудио-визуелних производа 

и телевизијског програма 

News Media Team Београд 

 

Стазама вина 

 

SrbijaDanas.com 

2.   

Дунав телевизија 

 

Сремски Карловци инфо 

 

 

Дунав телевизија 

 

3.   

Инвитем доо 

 Сремски Карловци у фокусу 

 

Радио ЈУГОВИЋ 

4.  Друштво за радио и 

телевизијске активности 

Kopernicus cable network, 

друштво са ограниченом 

одговорношћу, Ниш 

Водимо вас у Сремске 

Карловце 

 

 

TV K::CN 1 

5.  РТВ СИГНАЛ-НС Д.О.О, 

НОВИ САД, РАДИО 

СИГНАЛ 98,8 Mx3 

Сигнал из твоје општине 

 

 

Радио Сигнал Mx3 

 

6.  

Студио „Панука“, Панчево 

 

Туристички потенцијали и 

инвестиције у развој 

Сремских Карловаца, серија 

текстова 

 

ЛОКАЛНЕ ВЕСТИ 

7.  УДРУЖЕЊЕ МЕДИЈА 

ПОРТАЛ (скраћени назив 

УМП) Карловачки кибицфенстер 

Војвођанске – вести са 

географским пореклом 

3. ДВП ДИГИТАЛ ДОО Јавни интерес у Сремским 

Карловцима 

Дневник 600.000,00 

4. Новосадска тв доо  

Нови Сад 

Карловачки инфо Новосадска ТВ 1.500.000,00 

5. Tелевизија Фрушка гора Карловчанке 

предузетнице 

Tелевизија Фрушка 

гора ДОО Рума 

100.000,00 
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8.  

САВЕЗ СРБА ИЗ РЕГИОНА  

 

 

Српско коло Сремски 

Карловци 

 

СРПСКО КОЛО 

9.  Фондација за заштиту 

завичајног наслеђа 

Подунавских Шваба 

ЗАВИЧАЈНА КУЋА 

Издавање часописа 

ФЕНСТЕР - два броја - 

свеске 

 

ФЕНСТЕР 

10.  Ромско удружење 

Карловачке зоре 

 

Реч Рома 

 

 

Здравље пулс 

11.  Дневник - Пољопривредник 

акционарско друштво за 

новинско - издавачку 

делатност Нови Сад 

 

 

Еколошко - енергетска 

ефикасна решења на 

пољопривредним , 

привредним и јавним 

објектима на подручју 

општине Сремски Карловци 

 

 

лист 

ПОЉОПРИВРЕДНИК 

12.  ФАБРИКА СЛОВА ДОО  

НОВИ САД 

 

Волим Сремске Карловце 

 

 

Војвођански магазин 

13.  ДЕЛТА ТЕЛЕВИЗИЈА ДОО  

НОВИ САД 

 

ДОБРОДОШЛИ У 

ОПШТИНУ СРЕМСКИ 

КАРЛОВЦИ 

 

ДЕЛТА ТВ 

14.  Центар за културу, едукацију 

и медије „Академац“ 

Сремски Карловци 

 

Научно - стручна 

конференција Значај 

људскух ресурса за развој 

медија  

 

Карловачки лист 021 

 

III 

Са корисницима којима су одобрена средства за суфинансирање пројектних активности 

закључиће се уговори.  

Сви учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, дужни су да 

без одлагања, а најкасније у року од 8 дана од пријема решења, доставе нову спецификацију 

трошкова у складу са додељеним средствима (образац – Ревидиран буџет пројекта) или 

обавештење да одустају од средстава која су им додељена. 

 

IV 

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

 

V 

 Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу 

Општине Сремски Карловци“, на званичном сајту Општине Сремски Карловци 

sremskikarlovci.rs и достављено свим учесницима конкурса. 
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О б р а з л о ж е њ е  

 

Дана 08. 04. 2021. године, Стручна комисија за оцену пројеката у области јавног 

информисања за 2021. годину, у саставу: Јелка Митровић  –  председник, Мирослав Хрћан  –  

заменик председника  и  Ружица Радић  –  члан, одржала је седницу  на  којој  је  извршена  

стручна оцена укупно 19 пројекта поднетих  на  Конкурс за суфинансирање  проjеката  

производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Општине 

Сремски Карловци у 2021. години. 

 

Укупан износ средстава који се расподељује је 3.000.000,00 динара. Минимални износ 

који може да се расподели је 10.000,00 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 2021. години, којим се предлаже да исти подржи 5 пројеката, односно не подржи 

14 пројеката.  

 

 

 

  ПОДРЖАНЕ ПРИЈАВЕ: 

 

1.Olorin press агенција за комуникације и односе са јавношћу,  Булевар Михајла 

Пупина 15, 21000 Нови Сад, агенција за комуникације и односе са јавношћу, Мрежа 

електронских медија ComNet - медиј преко којег ће се реализовати пројекат, чија је пријава 

запримљена у року, 1.03.2021. године, конкурисала је са предлогом пројекта „Фабрика добрих 

вести“. Укупна вредност пројекта је 3.996.000,00 динара, од чега су 0,00 динара средства 

подносиоца пријаве, 1.998.000,00 динара остали приходи, а 1.998.000,00 динара средства за 

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

била комплетна и пристигла је у року.  

 

Стручна комисија сматра да је пројекат „Фабрика добрих вести“ у складу са наменом 

средстава из Јавног позива и да је у складу са оба критеријума из члана 18. став 1. Правилника 

о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања 

(„Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17), а то су 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 могућност спајања традиције и 

модерног живота Сремских Карловаца. Одрживост пројекат је много дужа, и пројекат може 



Службени лист Општине Сремски Карловци,  22/2021 

 

5 

 

да се настави и након реализације овогодишњег.  Циљ пројекта је јасно дефинисан. 

Предложене пројектне активности доприносе информисаности грађана и развоју туризма на 

нивоу општине. 

 

Стручна 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. 

 

У складу са чланом 18. став 2. тачка 4, алинеја 2. Правилника о суфинансирању пројеката 

за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 

8/17), ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, предлог Комисије је да се пројекат не 

подржи у траженом износу већ у износу од 500.000,00 динара. 

 

 

 

2.ВТВ д.о.о. Суботица, Арсенија Чарнојевића 3, 24000 Суботица, издавач медија, ТВ 

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

1.03.2021. године, конкурисала је са предлогом пројекта „Сремски Карловци – живот, људи, 

догађаји“. Укупна вредност пројекта је 2.000.000,00 динара, од чега су 1.000.000,00 динара 

средства подносиоца пријаве, а 1.000.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета 

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

је у року.  

 

По мишљењу Комисије, наведени пројекат је у складу са наменом из Јавног позива, у 

складу је са критеријумом из члана 18. став 1. Правилника и то мером у којој је пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес из области јавног информисања и мером пружања 

веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима. 

 

У складу са програмским приоритетима конкурса, реализација пројеката би могла 

допринети оставривању јавног интереса у складу са Законом о јавном информисању и 

медијима и то у потреби неговања културе различитости, дијалога и толеранције. 

 

Предложене пројектне активности добриносе развоју медијског плурализма, 

правовременом информисању грађана, односно остварује се јавни интерес дефинисан чланом 

15. Закона о јавном информисању и медијима. 

 

У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2 Правилника о суфинансирању пројеката 

за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 

8/17), ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, предлог Комисије је да се пројекат 

подржи у износу од 400.000 динара. 

 

 

3.ДВП ДИГИТАЛ ДОО, Булевар ослобођења 81, 21000 Нови Сад, продукција, Дневник - 

медиј преко којег ће се реализовати пројекат, чија је пријава запримљена у року 23.02.2021. 

године, конкурисала је са предлогом пројекта „Јавни интерес у Сремским Карловцима“. 

Укупна вредност пројекта је 1.409.000,00 динара, од чега су 289.000,00 динара средства 

подносиоца пријаве, а 1.120.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице 

локалне самоуправе. Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року.  
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По мишљењу Комисије, реализацијом овог пројекта ће се допринети да грађани Сремских 

Карловаца буду ближе упознати са актуелностима у свом окружењу. 

 

Конкурсна комисија сматра да је пројекат „Јавни интерес у Сремским Карловцима“ у 

складу са наменом средстава из Јавног позива и да је у складу са оба критеријума из члана 18. 

став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области 

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

 

Квалитет медијског садржаја и ангажовање јавности ће допринети да и после овог серијала 

пажња јавности и медија остане усмерена на збивања у мањим срединама.  

 

У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника о суфинансирању пројеката 

за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 

8/17), ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, предлог Комисије је да се пројекат не 

подржи у траженом износу већ у износу од 600.000,00 динара. 

 

 

4.Новосадска тв доо Нови Сад, Трг Слободе 3, 21000 Нови Сад, издавач медија, 

Новосадска ТВ – медиј преко којег ће се реализовати пројекат, чија је пријава запримљена у 

року 12.02.2021. године, конкурисала је са предлогом пројекта „Карловачки инфо“. Укупна 

вредност пројекта је 3.020.000,00 динара, од чега су 1.520.000,00 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.  

 

Стручна комисија сматра да је пројекат „Карловачки инфо“ у складу са наменом средстава 

из Јавног позива и да је у складу са оба критеријума из члана 18. став 1. Правилника о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања 

(„Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17), а то су 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 допринос повећању 

информисаности грађана Сремских Карловаца са освртом на теме које су посебно значајне за 

осетљиве групе и припаднике националних мањина. У пројекту су јасно идентификоване и 

дефинисане потребе циљних група, разрађеност и изводљивост плана реализације, плана 

пројекта као и мерљивост индикатора који омогућавају праћење пројекта, односно 

усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама 

циљних група, то јест са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 4., и тачка 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 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.  

 

У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост 

трошкова пројкета, предлог је да се пројекат подржи у износу од 1.500.000,00 динара. 
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5.Телевизија Фрушка гора ДОО Рума,  Главна 172/а, 22400 Рума, издавач медија, 

Телевизија Фрушка гора ДОО Рума - медиј преко којег ће се реализовати пројекат, чија је 

пријава запримљена у року 22.02.2021. године, конкурисала је са предлогом пројекта 

„Карловачанке предузетнице“. Укупна вредност пројекта је 1.138.000,00 динара, од чега су 

569.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 569.000,00 динара средства за која се 

аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Документација коју су поднели је била 

комплетна и пристигла је у року.  

 

Стручна комисија сматра да пројкат доприноси развоју медијског плурализма, развоју 

људских права и истинотом непристрасном и потпуном информисању, и да је у складу са 

Законом о јавном инфомрисању и медијма, што у потпуности одхпговара намени конкурса 

дефинисаном у члану 15. Закона о јавном информисању и медијима. 

 

По мишљену Комисије, посебна вредност пројекта  је степен утицаја пројекта на степан 

информисања циљних група у конкретном случају грађана Сремских Карловаца, односно 

ускађенст са циљевима циљних  група.  

 

У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеје 1. и 2. Правилника, ценећи буџет пројкета 

буџет и оправданост трошкова пројекта, предлог Комисије је да је пројекат не подржи у 

целости већ у износу од 100.000,00 динара. 

 
 

 

 ПРИЈАВЕ КОЈЕ НИСУ ПОДРЖАНЕ: 

 

 

1.Страхиња Вујадиновић пр производња кинематографских дела, аудио-визуелних 

производа и телевизијског програма News Media Team Београд, Булевар Михајла 

Пупина 165 б, 11000 Београд, продукција, SrbijaDanas.com  - медиј преко којег ће се 

реализовати пројекат, чија је пријава запримљена у року 25.02.2021. године, 

конкурисала је са предлогом пројекта „Стазама вина“. Укупна вредност пројекта је 

786.292,09 динара, од чега су 186.292,09 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.  

 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава са Јавног позива и у складу је са 

критеријумом из члана 18. став 1. тачка 1. Правилника и то мером у којој је превиђена 

активност подобна да ствари јавни интерес у области јавног информисања. Међутим, 

пројекат у целости не испуњава критеријум члана 18. став 1. тачка 2. Правилника и то 

мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским 

стандардима, односно није ускађен са чланом 18. став 1. тачка 1. и 2. Правилника. 

 

Комисија сматра да је пројекат уопштен и није усклађен са циљевим и приоритетимима 

циљних група као и да постоји недовољна мерљивост индикатора који омогућавању 

праћење и реализацију пројекта. 

 

Комисија сматра и предлаже да се наведени пројекат не подржи.   
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2.Дунав телевизија, Николе Ђурковића бр. 1, 26000 Панчево,издавач медија, Дунав 

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

року 25.02.2021. године, конкурисала је са предлогом пројекта „Сремски Карловци 

инфо“. Укупна вредност пројекта је 3.000.000,00 динара, од чега су 1.500.000,00 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.  
 

По мишљењу Конкурсне комисије у пројекту је неадекватна усклађеност планираних 

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

је степен утицаја пројекта на квалитет инфомисања циљне групе.  

 

Из наведених разлога предлог Сручне комисије је да се пројекат не подржи.  

  

 

 

3.Инвитем доо, Краља Петра Првог 4д, 24241 Каћ,  издавач медија, Радио Југовић - 

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

24.02.2021. године, конкурисала је са предлогом пројекта „Сремски Карловци у фокусу“. 

Укупна вредност пројекта је 625.000,00 динара, од чега су 125.000,00 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.  

 

По мишљењу Комисије реализација пројекта не би допринела остваривању намене 

конкурса, у пројекту нису јасно идентификовани и дефинисани проблеми и потребе 

циљне групе. Неадекватна је усклађеност планираних активности са циљевима, 

очекиваним резултатима и потребама циљних група.  

 

Предлог Комисије је да се пројекат не подржи. 

 

 

4.Друштво за радио и телевизијске активности Kopernicus cable network, друштво 

са ограниченом одговорношћу, Ниш, Цара Душана 45, 18000 Ниш, издавач медија, TV 

K::CN 1 - медиј преко којег ће се реализовати пројекат, чија је пријава запримљена у 

року 24.02.2021. године, конкурисала је са предлогом пројекта „Водимо вас у  Сремске 

Карловце“. Укупна вредност пројекта је 2.700.000,00 динара, од чега су 1.500.000,00 

динара средства подносиоца пријаве, а 1.200.000,00 динара средства за која се аплицира 

из буџета јединице локалне самоуправе. Документација коју су поднели је била 

комплетна и пристигла је у року.  

 

Стручна  комисија је установима да су у пројекту неадекватано усклађене планиране 

активности са циљевима, очекиваним резултима и потребама циљних група као и 

неадекватна мерљивост индикатора која омогућава праћење реализације пројекта. 

 

Из наведених разлога предлог је да се пројекат не подржи.  
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5.РТВ СИГНАЛ-НС Д.О.О, НОВИ САД, РАДИО СИГНАЛ 98,8 Mx3, Булевар 

ослобођења 88/2 спрат, 21000 Нови Сад, издавач медија, Радио Сигнал 98,80 Mx3 - медиј 

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

24.02.2021.године, конкурисала је са предлогом пројекта „Сигнал из твоје општине“. 

Укупна вредност пројекта је 2.043.600,00 динара, од чега су 1.533.600,00 динара средства 

подносиоца пријаве, а 510.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице 

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

року.  

Мишљење Комисије је да пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 

1. Правилника, и то меру у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари 

јавни интерес у области јавног инфомисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 

2. тачка 1. алинија 4. Правилника и  тачка 2. алиније 1. и 2. Правилника. Наиме, у 

пројекту нису јасно идентификовани и дефинисани проблеми и потребе циљне групе, 

неадекватна је усклађеност са планираним активностима, очекиваним резулатима и 

потребама циљних група, низак је степен утицаја пројекта  на кватлитет инфоримасања 

циљне групе.  

 

Комисија сматра и предлаже  да се наведени пројекат не подржи.   

 

 

6.Студио „Панука“, Панчево, Руђера Бошковића 36, 26000 Панчево, продукција, 

Локалне вести - медиј преко којег ће се реализовати пројекат, чија је пријава запримљена 

у року 22.02.2021. године, конкурисала је са предлогом пројекта „Туристички 

потенцијали и инвестиције у развој Сремских Карловаца“, серија текстова. Укупна 

вредност пројекта је 762.195,00 динара, од чега су 294.000,00 динара средства 

подносиоца пријаве, а 468.195,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице 

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

року.  

 

Наведени пројекат је у складу са намером средстава из Јавног позива и у складу са 

критеријумом члана 18. став 1. тачка 1. Правилника и то мером у којој је предложена 

пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. 

 

Комисија сматра да пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. тачка 

2. Правилника и то меру пружања веће гаранције привржености професионалним и 

етичким медијским стандардима. Пројекат је општирно постављен и комисија не 

препознаје потребу грађана за реализацјом оваквих садржаја. Буџет није прецизан и 

разрађен, и не види се усклађеност пројектног трошка са програмским активностима. 

 

Комисија сматра и предлаже  да се наведени пројекат не подржи.   

 

 

7.УДРУЖЕЊЕ МЕДИЈА ПОРТАЛ (скраћени назив УМП), Таковска 12, 21000 Нови 

Сад, издавач медија, Војвођанске-вести са географским пореклон - медиј преко којег ће 

се реализовати пројекат, чија је пријава запримљена у року 22.02.2021. фодине, 

конкурисала је са предлогом пројекта „Карловачки кибицфеснтер“. Укупна вредност 

пројекта је 718.000,00 динара, од чега су 152.000,00 динара средства подносиоца пријаве, 

а 566.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. 

Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року.  
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Степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе није адекватан. Буџет 

пројета није презино разрађен и не показује усклађеност и предвиђеност трошка са 

пројкетном активности, не показује економску опраданост у односу на циљ и пројкетне 

активности.  

 

Комисија сматра и предлаже  да се наведени пројекат не подржи.   

 

 

8.САВЕЗ СРБА ИЗ РЕГИОНА, Отона Жупанчића 14, 11070 Нови Београд, издавач 

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

запримљена у року 22.02.2021.године, конкурисала је са предлогом пројекта „Српско 

коло Сремски Карловци“. Укупна вредност пројекта је 380.500,00 динара, од чега су 

130.500,00 динара средства подносиоца пријаве, а 250.000,00 динара средства за која се 

аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Документација коју су поднели је 

била комплетна и пристигла је у року.  

 

Тема пројекта је важна али је прешироко дата кроз пројектну докуметацију. Пројекат 

није локализован и нема јасно дефинисане активности које би се односиле на локалне 

проблеме и сагледавање реалног стања. Буџет није у складу са планираним пројектним 

активностима,  те Комисија предаже да пројекат не буде подржан. 

 

 

9.Фондација за заштиту завичајног наслеђа Подунавских Шваба ЗАВИЧАЈНА 

КУЋА, Андреја Војног 1а, 21205 Сремски Карловци, издавач медија, Фенстер - медиј 

преко којег ће се реализовати пројекат, чија је пријава запримљена у року 19.02.2021. 

године, конкурисала је са предлогом пројекта „Издавање часописа ФЕНСТЕР“, два броја 

- свеске. Укупна вредност пројекта је 852.600,00 динара, од чега су 187.200,00 динара 

средства подносиоца пријаве, а 665.400,00 динара средства за која се аплицира из буџета 

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

пристигла је у року.  

 

У пројекту нису јасно идентификовани и  дефинисани проблеми и потребе циљне групе. 

Планиране активности нису у складу са потребама циљних група. Разрађеност и 

изводљовост плана реализације пројекта је неадекватна. Трошкови пројекта нису 

усклађене са планираним активностима. 

 

Комисија сматра и предлаже  да се наведени пројекат не подржи.   

 

 

10.Ромско удружење Карловачке зоре, Сарајевска 8, 21205 Сремски Карловци, 

издавач медија, Здравље плус - медиј преко којег ће се реализовати пројекат, чија је 

пријава запримљена у року 17.02.2021. године, конкурисала је са предлогом пројекта 

„Реч Рома“. Укупна вредност пројекта је 464.800,00 динара, од чега су 100.000,00 динара 

средства подносиоца пријаве, а 364.800,00 динара средства за која се аплицира из буџета 

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

пристигла је у року.  

 

Стручна  комисија сматра да је пројекат „Реч Рома“ у складу са наменом средстава из 

Јавног позива, да је у складу са другим критеријумом Правилника о суфинансирању 

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања а то је мера 
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пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским 

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

Правилника а то је мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари 

јавни интерес у области јавног информисања. 

 

У складу са мишљењем Агенције за борбу против корупције у  смислу члана 2. Закона о 

спречавању корупције ("Сл. гласник РС", бр. 35/2019, 88/2019 и 11/2021 - аутентично 

тумачење) члан породице је, поред осталих, родитељ јавног функционера, а повезано 

лице је, поред осталих, члан породице јавног функционера, као и физичко и правно лице 

које се прама другим основама и околностима може оправдано сматрати интересно 

повезаним са јавним функционером.  

У конкретном случају, подносилац пријаве на конкурс је повезано лице са чланом 

Општинског већа, односно њен отац, у смислу наведене законске одредбе. 

 

Одредбама члана 40. Закона о спречавању корупције прописано је да је јавни 

функционер дужан да јавни интерес не подреди приватном, да се придржава прописа 

који уређују његова права и обавезе и ствара и одржава поверење грађана у савесно и 

одговорно обављање јавне функције, да не сме бити зависан од лица која би могла да 

утичу на његову непристрасност, нити да користи јавну функцију зарад стицања било 

какве користи или погодности за себе или повезано лице и не сме да употреби, ради 

стицања користи или погодности себи или другом или наношења штете другом, 

информације до којих дође на јавној функцији, ако нису доступне јавности. 

 

Имајући у виду наведене законске одредбе, ситуација у којој би оцу члана Већа као 

учеснику Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из 

области јавног информисања на територији општине Сремски Карловци у 2021. години, 

био додељен уговор, на основу ког би се из буџета исте општине извршила исплата 

новчаних средстава, представљала би сукоб интереса, јер би на тај начин члан 

Општинског већа јавни интерес подредио приватном и јавну функцију искористио за 

стицање користи за повезано лице и на тај начин угрозио поверење грађана у савесно и 

одговорно вршење јавне функције, што је супротно одредбама члана 40. Закона о 

спречавању корупције. 

 

Комисија сматра и предлаже  да се наведени пројекат не подржи.   

 

 

 

11.Дневник - Пољопривредник акционарско друштво за новинско - издавачку 

делатност Нови Сад, Булевар ослобођења 81, 21000 Нови Сад, издавач медија, лист 

Пољопривредник - медиј преко којег ће се реализовати пројекат, чија је пријава 

запримљена у року 17.02.2021. године, конкурисала је са предлогом пројекта 

„Еколошко-енергетска ефикасна решења на пољопривредним, привредном и јавним 

објектима на подручју општине Сремски Карловци“. Укупна вредност пројекта је 

1.250.000,00 динара, од чега су 250.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 

1.000.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне 

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

 

Тема пројекта је значајна али преопширно дефинисана. У пројкетним активностим се 

налазе општа места без конкретизације теме и њене обраде на локалном нивоу. Комисија 

је установила да је у пројкету недовољна усклађеност планираних активности са 
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циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група, као и да индикатори 

нису мерљиви те је на тај начин онемогућено праћење реализације пројкета. Такође, 

буџет је предимензиран. 

 

Из наведених разлога, Комисија предлаже да се наведени пројекат не подржи.   

 

 

12.ФАБРИКА СЛОВА ДОО НОВИ САД, Булевар ослобођења 127/VII, 21000 Нови 

Сад, издавач медија, Војвођански магазин - медиј преко којег ће се реализовати пројекат, 

чија је пријава запримљена у року 12.02.2021. године, конкурисала је са предлогом 

пројекта „Волим Сремске Карловце“. Укупна вредност пројекта је 627.000,00 динара, од 

чега су 127.000,00 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.  

 

Стручна комисија сматра да је пројекат „Волим Сремске Карловце“ у складу са наменом 

средства  из Јавног  позива и да је у складу са другим критеријумом Правилника, мером 

пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским 

стандардима, али да у целости не истпуњава први критеријум из члана 18. став 1. 

Правилника, меру у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања. 

 

Комисија оцењује да трошкови пројкета нису услађени са планираним активностима, и 

предлаже  да се наведени пројекат не подржи.   

 

 

 

13.ДЕЛТА ТЕЛЕВИЗИЈА ДОО НОВИ САД, Илије Огњановића 14, 21000 Нови Сад, 

издавач медија, Делта ТВ- медиј преко којег ће се реализовати пројекат, чија је пријава 

запримљена у року 11.02.2021. године, конкурисала је са предлогом пројекта 

„Добродошли у општину Сремски Карловци“. Укупна вредност пројекта је 3.048.000,00 

динара, од чега су 1.548.000,00 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.  

 

Пројекат у целости не испуњава први критеријум из члана 18. став 1. Правилника, и то 

мере у којој је предвиђена пројектна активост подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. 

алинеје 1. и 2. Правилника.  

 

Наиме, у пројкету је неадекватна усклађеност планираних активности са циљевима 

очекиваним резултатим и потребама циљних група а низак је и спетен утицаја пројекта 

на квалитет информисања циљне групе. 

 

Узевши у обзир ове разлоге, Комисија сматра и предлаже  да се наведени пројекат не 

подржи.   
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14.Центар за културу, едукацију и медије „Академац“ Сремски Карловци, Дока 29, 

21205 Сремски Карловци, издавач медија, Карловачки лист 021 - медиј преко којег ће се 

реализовати пројекат, чија је пријава запримљена у року 10.02.2021. године, 

конкурисала је са предлогом пројекта Научно-стручна конференција „Значај људских 

ресурса за развој медија“. Укупна вредност пројекта је 456.400,00 динара, од чега су 

91.400,00  динара средства подносиоца пријаве, а 365.000,00 динара средства за која се 

аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Документација коју су поднели је 

била комплетна и пристигла је у року.  

 

Стручна комисија сматра да је пројекат Научно-стручна конференција „Значај људских 

ресурса за развој медија“ у складу са наменом средстава из Јавног позива, те да је у 

складу са другим критерирујом Правилника, а то је мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима, али да у целости не 

испуњава који критеријум из члана 18. став 1. Правилника односно меру у којој је 

предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања. 

 

Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеје 3. и 4. и тачком 2. алинеје 

1. 2. 3. и  4. Правилника. 

 

У складу са мишљем Агенције за борбу против корупције, према од одредбама чл. 40 

Закона о спречавању корупције прописано је да је јавни функционер дужан да јавни 

интерес не подреди приватном, да се придржава прописа који уређују његова права и 

обавезе и ствара и одржава поверење грађана у савесно и одговорно обављање јавне 

функције, да не сме бити зависан од лица која би могла да утичу на његову 

непристрасност, нити да користи јавну функцију зарад стицања било какве користи или 

погодности за себе или повезано лице и не сме да употреби, ради стицања користи или 

погодности себи или другом или наношења штете другом, информације до којих дође 

на јавној функцији, ако нису доступне јавности. 

 

Према одредбама члана 28. став 1. и 2., члана 32. тач. 1. 2. и 12. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др.закон, 101/16 - др. закон и 47/18), 

Скупштина општине највиши орган општине који врши основне функције локалне 

власти, утврђене Уставом, Законом и Стутом, коју чије одборници, које бирају грађани 

на непоредним изборима, и која је, у складу са законом, поред осталог, доноси Статут 

општине и Пословник скупштине општине, доноси буџет и усваја завршни рачун 

општине, бира и разрешава председника општине и, на предлог председника општине 

бира заменика председника општине и чланове Општинског већа.  

 

Одредбама члана 44. тачка 1, 2. и 3. Закона о локалној самоуправи прописано је да 

председник општине представља и затупа општину, предлаже начин решавања питања 

о којима одлучују скупштина општине и наредбодавац је за извршење буѕета. Према 

одредбама члана 45.ст.4.и 46. Тач.1, 2 и 3 истог закона прдседник општине је и 

председник Општинског већа, које предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које 

доноси Скупштина општине, непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и 

других аката Скупштине општине, и доноси одлуку о привредменом финансирању у 

случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године. 

 

Из наведених законских одредби несумњиво произилази да између Скупштине општине 

и председника општине постоји однос зависности, надзора и контроле, с обзиром на то 
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да Скупштина општине бира и разрешава председника Општине који је наредбодавац за 

извршење буџета, те да би одборник, дошао у ситуацију да учествује у доношењеу 

одлуке о буџету у оквиру којем би се обезбеђивала финансијска средства и за 

суфинансирање пројеката производње медијских садржаја на основу расписаног 

конкурса, на који се пријавио и именовани одборник и о чијој додели средстава на 

предлог Конкурсне комисије одлучује председник Општине. Уколико би председник 

Општине са одборником Скупштине општине закључио уговор о додели средстава у 

вези са датим пројкетом, изгледало би као да његов приватни интерес утиче на 

поступање у вршењу јавне функције одборника на начин који угрожава јавни интерес, 

чиме би се угрозило поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције 

одборника, што би било у супротности са одредбама чл. 40. Закона. 

 

Комисија сматра и предлаже да се наведени пројекат не подржи.   

 
 
 

У складу са чланом 27. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања, сви учесници конкурса који су добили 

мањи износ средстава од траженог, дужни су да без одлагања, а најкасније у року од 8 

дана од дана  пријема решења, доставе нову спецификацију трошкова у складу са 

додељеним средствима (образац – Ревидиран буџет пројекта), односно обавештење да 

одустају од средстава која су им додељена. 

Скенирано Решење о расподели средстава објављује се на званичном сајту 

Општине Сремски Карловци и доставља сваком учеснику конкурса у електронској 

форми, у складу са чланом 25. Правилника. 

 
 Сходно члану 26. Правилника, Решење је коначно и против њега се може 

покренути  управни спор. 

 

Чланом 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања прописано је да одлуку (решење) о расподели 

средстава са образложењем на конкурсу доноси руководилац органа који је расписао 

конкурс, а на основу предлога комисије о расподели средстава са образложењем. 

Председник општине Сремски Карловци је у целости прихватио предлог о расподели 

средстава са образложењем Комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс за 

суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног 

информисања на територији општине Сремски Карловци у 2021. години, од 8.04.2021. 

године и донео одлуку као у изреци овог решења. 

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и против њега се може 

покренути управни спор у року од 30 дана од дана достављања.  

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Општина Сремски Карловци 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                   ПРЕДСЕДНИК 

Број: 400-67/2020-I/2-6                                                      Александар Саша Стојкечић, с.р. 

Дана: 26. априла 2021. године                         

Сремски Карловци                                                                                         

                                                                                                                                                                                



Службени лист Општине Сремски Карловци,  22/2021 

 

15 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

 

 

 

1. 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ 

ИНФОРМИСАЊА ОПШТИНЕ СРЕМСКИ 

КАРЛОВЦИ У 2021. ГОДИНИ  

1 

 


