ЗАПИСНИК
СА СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПИСАНИМ И
ЕЛЕКТРОНСКИМ ЛОКАЛНИМ И РЕГИОНАЛНИМ МЕДИЈИМА СА
СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, РАДИ ЈАВНОГ
ИНФОРМИСАЊА ОД ЛОКАЛНОГ ЗНАЧАЈА ЗА 2009. ГОДИНУ
Одржане дана 26.03.2009. године, у згради Општине Кикинда, Кикинда, Трг
српских добровољаца број 12, канцеларија број 72, са почетком у 12,00 часова.
Седници су присуствовали: Горадана Булатовић – председница Комисије; мр
Владимир Баровић, мр Дејан Пралица, Марија Срдић и Биљана Фелбаб – чланови
Комисије.
Д Н ЕВ Н И
РЕД

1. Усвајање записника са седнице Комисије од 12.02.2009.
године;
2. Разматрање пријава пристиглих по Конкурсу за доделу
средстава писаним и електронским медијима са територије
Општине Кикинда, независним продукцијским групама,
институцијама културе чији је оснивач Општина Кикинда и
удружењима
грађана
за
продукцију
и
емитовање
специјализованих медијских садржаја у 2009. години;
3. Текућа питања.
По првој тачки Дневног реда Комисија је усвојила Записник са седнице од
12.02.2009. године.
По другој тачки Дневног реда Комисија је констатовала да је поводом Конкурса
за доделу средстава писаним и електронским медијима са територије Општине
Кикинда, независним продукцијским групама, институцијама културе чији је оснивач
Општина Кикинда и удружењима грађана за продукцију и емитовање специјализованих
медијских садржаја у 2009. години, који је био отворен од 18.02.2009. до 10.03.2009.
године, пристигло, у Конкурсом предвиђеном року, дваесет и једна (21) пријава и то:
1. пријава Дома омладине Кикинда;
2. пријава Студија за фотографске услуге „ЛАНЕ“ Кикинда;
3. пријава ЈП „Информативног центра“ Кикинда;
4. пријава Јеврејске општине Кикинда;
5. пријава НИД „Кикинда“, д.о.о.;
6. пријава Историјског архива Кикинда;
7. пријава Организације слепих „Северни Банат“ Кикинда;
8. пријава Кикиндске иницијативе младних;
9. пријава „Торонтал“ МОК и ОЦ;
10. пријава Агенција за маркетинг и веб дизајн „ДЈ МЕДИА“;
11. пријава Међуопштинске друштвене организације слепих и слабовидих
Кикинда, Чока и Нови Кнежевац;
12. пријава РТВ „РУБИН“;
13. пријава Удружења грађана Рома рота;
14. пријава Кикиндског клуба;
15. пријава Покрета горана Кикинда;

16. пријава Европа нема алтернативу са пројектом Европа у Кикинди, специјал
магазин „ЕНА“ о кикиндском Региону,
17. пријава Европа нема алтернативу са пројектом рушење банатског зида
18. пријава Академије женског предузетништва;
19. пријава Народне библиотеке „Јован Поповић“ Кикинда;
20. пријава ЕБЦО Балкан; и
21. пријава Постпесимиста Кикинда.
Комисија је детаљно размотрила све приспеле пријаве и приложену
документацију и утврдила да не испуњавају услове из Конкурса следећи подносиоци
пријава: Студио за фотографске услуге „ЛАНЕ“ Кикинда, НИД „Кикинда“, д.о.о.,
Агенција за маркетинг и веб дизајн „ДЈ МЕДИА“.
Увидом у приложени докумет регистрације утврђено је да нису обухваћени
Конкурсом.
Комисија је одбила пријаву Удружења „Torontal“ због могућег сукоба интереса у
случају потписника пројекта – одговорног лица Удружења, који у тренутку подношења
пројекта обавља дужност председника скупштине општине.
Имајући у виду специфичност обим Пројекта и циљних група којима се
обраћају, те ограниченост средстава у оквиру Конкурса, одлучено је да председница
Комисије у својству ресорне чланице Општинског већа организиује састаанак са
међуопштинским друштвом Организација слепих и слабовидих Кикинда, Чока и Нови
Кнежевац, Организацијом слепих „Северни Банат“ и руководством ЈП ИЦК како би се
договорио концепт реализације и медијске презентације садржаја намењених особама
са инвалидитетом из ове категорије. Такође, на исти начин биће понуђена помоћ
Општинског медија у реализацији Ромске емисије.
Комисија је донела одлуку да се од подносиоца пројекта УГ „Кикиндски клуб“ затражи
да поново достави део документације за који је утврђено да недостаје, јер је Комисија на основу
прегледане документације закључила да је поднети пројекат „КИ-култ Еxплорер“ квалитетан
и да у потпуности одговара захтевима Конкурса.
Комисија је мишљења да услове Конкурса и очекивани квалитет задовољавају следећи
подносиоци и пројекти:
1. Дом омадине, пројекат Дечји часопис „Кикиндијанци“
2. ЈП ИЦК, пројекат „Село као место квалитетнијег живљења“
3. Јеврејска општина Кикинда, пројекат „Кикиндски Јевреји – јуче, данас, сутра“
4. Историјски архив Кикинда, пројекат „Оставштина за будућност, архитектонска
здања Кикинде“
5. Кикиндска иницијатива младих, пројекат „Видео база о људским правима“
6. Покрет горана Кикинде, пројекат „Очистимо Кикинду“
7. Европа нема алтернтиву, пројект „Рушење банатског зида“
8. Академија женског предузетништва, пројекат „Оне су успеле 2“
9. Народна библиотека „Јован Поповић“, пројекат „Кикинда схорт – И ти си део
приче“
10. Постпесимисти Кикинде, пројекат „Улица дома мог“ - култура и историја Кикинде
и региона из “другог угла”
11. Кикиндски клуб, пројекат „КИ-култ Еxплорер“ (уз допуну документације)
Комисија је анализу предложених буџета прихваћених 11 пројеката поверила чланицама
Комисије Горадани Булатовић и Марији Срдић и обавезала их да предлог расподеле средстава
доставе осталим члановима Комисије на разматрање и коначно усвајање.
Такође, у оквиру треће тачке дневног реда (Текућа питања) којој је присуствовала
председница општине Јагода Толицки, анализирано је поништавање Уговора и Одлуке
комисије о претходно реализованом Конкурсу и одлучено да Комисија овога пута донесе

Препоруку на основу које ће се, сходно могућностима Буџета, накнадно склапати Уговори са
подносиоцима чији су пројекти позитивно оцењени од стране Комисије.

Након разматрања горе наведених пројеката, као и захтева за доделу средстава,
Комисија доноси

ПРЕПОРУКУ

Да се из Буџета Општине Кикинда, горе наведеним писаним и електронским медијима
са територије Општине Кикинда, независним продукцијским групама, институцијама културе
чији је оснивач Општина Кикинда и удружењима грађана за продукцију и емитовање
специјализованих медијских садржаја за 2009. годину, доделе средства у износима и у складу
са динамиком предложеном у прилогу 1 овог Записника.

Чланови Комисије су накнадно упознати са Предлогом председнице Комисије
Гордане Булатовић и чланице Марије Срдић о расподели средстава Пројектима за које је
Комисија дала позитивно мишљење и исти је сачиењен у виду табеле – Прилог 1, и саставни је
део овог Записника.

Записник водила
Биљана Фелбаб

КОМИСИЈА:
1. Гордана Булатовић – председница
2. мр Владимир Баровић – члан
3. мр Дејан Пралица – члан
4. Марија Срдић – члан
5. Биљана Фелбаб – члан

ПРИЛОГ 1
Предлог Комисије о расподели средстава Пројектима за које је Комисија дала
позитивно мишљење

назив подносиоца
пројекта

1. Дом омладине
Кикинда

назив пројекта
и коментари

Тражена средства
медијски и други
партнери

Дечији часопис
“Кикиндијанци”
српски/мађарски
Квалитетан и добро
образложен пројекат, реалан
и остварив

491.152,00

-

“Село као место
квалитетнијег живљења”

400.000,00
Три рате по
133.330,00 (април,
септембар,
новембар)

Три броја часописа у 2009.
2. ЈП “ ИЦК”

Одобрени БРУТО
ИЗНОС

ТНТ новине и
магазин

486.500,00

Радио емисије и штампани
прилози у Kikindskim

300.000,00

- на српском и мађарском
језику

Три рате по
100.000,00

Користан и остварив
пројекат.

(април, јун,
септембар)

од 1. априла до 1. октобра.
3. Јеврејска
општина
Кикинда

“Кикиндски Јевреји - јуче,
данас, сутра”

ТВ Рубин

Занимљива идеја , може се
реализовати са знатно мање
средстава од тражених.

300.000,00

150.000,00
Две рате по
75.000,00
(јун, октобар)

4. Историјски
Архив Кикинда

“Оставштина за
ТВ Рубин
будућност, архитектонска
здања Кикинде”

493.400,00

10 петнаестоминутних ТВ
емисија докуменарног
карактера. Квалитетан
предлог. Тим за реализацију
компетентан. Материјал се
може искористити у
промотивне сврхе.

5. Кикиндска
иницијатива
младих

Видео база о људским
правима, ТВ продукција

250.000,00
Две рате по
125.000,00
(јун, септембар)

РТВ VK

250.000,00
10-15 кратких филмова
различитих у жанровском
смислу. Укључује и обуку
учесника пројекта.

три рате по
83.330,00
(јун, август,
октобар)

Добра идеје и квалитетан
пројекат.
6. Покрет горана
Кикинда

368.060,00

“Очистимо Кикинду“
еколошки билтен

ДЈ медиа

191.400,00

Kikindske

150.000,00

Добар пројекат, остварив и
са могућим добрим
ефектима на грађане

две рате по
75.000,00
(јун, септембар)

7. Европа нема
алтернативу

“Рушење банатског зида”

РТВ VK

498.000,00

Документарни серијал.
Четири емисије од по 15
минута. Укључује
прекограничну сарадњу.

две рате по
200.000,00

Одлична идеја.

(април, јун)

“Оне су успеле 2”
8. Академија
женског
предузетништва Серијал текстова и
публикација о женском
предузетништву у СБ
региону.
Квалитетан и реалан
пројекат.

400.000,00

Kikindske

416.205,00

300.000,00
три рате по
100.000,00

(јун, август,
октобар)
9. Народна
библиотека “
Јован Поповић”

Кикинда short – И ти си део ЈП ИЦК, РТВ
VK
приче
Документарне радио емисије
о ауторима, филм о
међународном фестивалу
кратке приче и промо за
фестивал.

489.456,00

300.000,00
три рате по
100.000,00 (април,
мај, јун)

Користан пројекат.
10. Постпесимисти
Кикиндe

Улица дома мог - култура и
историја Кикинде и региона
из “другог угла”.

РТВ VK

494.000,00
300.000,00

Двадесет емисија 5-10
минута.

четири рате по
75.000,00

Врло занимљива идеја.

(април, јун,
август, септембар)

11. Кикиндски клуб „KI-kult Еxplorer“ –

500.000,00

Специјализовани додаци у
„Kikindskim“

200.000,00

Одлична, корисна иедја

Три рате по
66.660,00
(мај, септембар,
октобар)

ПРЕДСЕДНИЦА КОМИСИЈЕ

Гордана Булатовић

