
Република Србија 
Општина Сента 
Општинска управа 
Број: 451-9-4/2015-IV  
Дана: 12.05. 2015.  
Сента 
На основу члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", бр. 126/2014),  
Одлуке о буџету општине Сента за 2015.годину („Службени лист општине Сента“ 
бр. 18/2014), а у вези са чланом 25. Закона о јавном информисању и медијима 
(„Службени гласник РС“, бр.83/14) и Предлога о додели средстава Конкурсне 
комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја из области jавног 
информисања у 2015. години у Општини Сента од 12.05.2015. године, начелник  
Општинске управе општине Сента доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

о додели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја 
из области jавног информисања 

 у 2015. години 

По расписаном јавном конкурсу Општинске управе од 11.03. 2015. године за 
суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног 
информисања у Општини Сента у 2015. години и то:  

1. За суфинансирање пројеката из области јавног информисања на језицима 
националних мањина суфинансираће се следећи пројекат:  

 
Преглед одобрених пројеката за суфинансирање пројеката из области јавног информисања на 
језицима националних мањина  
Ред.  
бр.  

Назив 
учесника конкурса 

Назив пројекта  Предлог Комисије  

 
1. 

 Радио станица "Но Лимит радио" 
д.о.о. Сента 

Вести и локалне вести 
на мађарском језику 

300.000,00 

2. За суфинансирање пројеката из области јавног информисања особа са 
инвалидитетом суфинансираће се следећи пројекти:  

Преглед одобрених пројеката за суфинансирање пројеката из области јавног информисања 
особа са инвалидитетом 
Ред.  
бр.  

Назив 
учесника конкурса 

Назив пројекта  Предлог Комисије  

 
1. 

Радња за телевизијске и радио 
активности Про Медиа из Сенте 

Емисија " Célkeresztben"- 
Информисање особа са 
инвалидитетом  

121.000,00 

 
 



О б р а з л о ж е њ е 
 
Начелник Општинске управе општине Сента је дана 11.03.2015. године , на основу 
члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, 
бр.83/14) расписао конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских 
садржаја из области jавног информисања у 2015. години, између осталих за 
суфинансирање пројеката из области јавног информисања на језицима 
националних мањина и за суфинансирање пројеката из области јавног 
информисања особа са инвалидитетом. 
Начелник Општинске управе је решењем број:450-9/2015- IV од 01.04.2015. године 
образовао Конкурсну комисију за оцену пројеката поднетих на Конкурс за 
суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног 
информисања у 2015.години. 
Конкурс је био отворен од 11.03.2015. године до 26.03.2015. године и на њега је 
пристигло 2 благовремена  пројекта за суфинансирање из области јавног 
информисања на језицима националних мањина и то:  
1. Радио станица "Но Лимит радио" д.о.о. Сента под називом Вести и локалне вести 
на мађарском језику и  
2. Удружење грађана " Данубиус" из Новог Сада, назив пројекта- Војводина Инфо 
Нет, 
а за суфинансирање из области јавног информисања особа са инвалидитетом 1 
пројекат и то: 
1. Радња за телевизијске и радио активности Про Медиа из Сенте, назив пројекта-
Емисија " Célkeresztben"- Информисање особа са инвалидитетом. 
Пројекат учесника Удружење грађана " Данубиус" из Новог Сада под  називом 
Војводина Инфо Нет комисија није разматрала, јер на основу Записника о 
испуњености услова за учешће на конкурсу за суфинансирање проjеката 
производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2015. години 
Одељења за општу управу и друштвене делатности Општинске управе који им је 
достављен, утврдила, да  учесник конкурса пројекат поднео са непрецизно 
попуњеном документацијом, а обавештење да недостатке отклони у накнадно 
одређеном року пошта је вратила, са напоменом, да прималац није тражио 
преузимање пошиљке. 
Комисија на седници одржаној дана 11.05.2015. године, након провере 
правовремености, комплетираности свих пристиглих пријава, након разматрања 
Мишљења  Националног савета Мађарске националне мањине број: МНТ - 
000631/К/2015-К/724/7 од 30.04.2015. године и оцењивања пројеката од стране 
сваког члана комисије независно применом критеријума из члана 18. Правилника о 
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања ("Службени гласник РС", бр. 126/2014), утврдила, да обзиром да горе 
наведени пројекти испуњавају конкурсом и позитивним прописима тражене услове 
у потпуности и да је препознат значај пројекaта за грађане општине Сента, да су 
оба подносиоца пројекта у претходном периоду учинили видљивим проблеме 
локалног становништва и стратешке развојне правце и програме општине, да имају 
потпуну покривеност и велико искуство и сарадњу са органима општине, да 
поднети пројекти квалитетни и имају позитиван социјално-акциони утицај на 



свакодневни живот житеља општине, сачинила Предлог о додели средстава 
учесницима конкурса чији пројекти ће се суфинансирати из буџета општине Сента 
у 2015. години.   
На основу достављеног Предлог о додели средстава комисије, одлучено је као у 
диспозитиву. 
 
Ово решење је објављено на званичној интернет страни Општине Сента и 
достављено је скенирано сваком учеснику конкурса. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у року 
од 30 дана од дана достављања Решења.  
 
 
                                                                             Начелник Општинске управе 
 
                                                                                      Марија Пастор 


