
На основу члана 58. Статута општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, 

број 4/06 – пречишћен текст, број 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), 

Општинско веће општине Кикинда на седници од  28.01.2016. године, донело је следећи 

 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 

 1. Прихвата се Предлог по Јавном конкурсу за суфинансирање пројеката 

подстицања информативних садржаја у медијима за 2016. годину  у општини Кикинда. 

 

 2. Одобравају се средства из буџета општине Кикинда за 2016. годину – из 

средстава намењених медијима, за реализацију пројеката подстицања информативних 

садржаја, која ће се усмерити ка следећим:  

 

1) ТВ „Рубин“емисије „ТВ Прозор“ у укупном нето месечном износу 650.000,00 

динара.  

 

2) РТВ „ВК МЕДИА“ ( радио „ВК)  емисија „Страначка магистрала“ у 

укупном нето месечном износу 230.000,00 динара. 

 

3)  „Нове Кикиндске Новине“, медијско праћење и информисање јавности о 

раду локалне самоуправе у укупном нето месечном износу 320.000,00 

динара. 

 

4) „Ами“ радио за емитовање емисије „С.О.С општинског стола“ у укупном 

нето месечном износу 100.000,00 динара. 

 

5) „Партизанска штампа“- „Кикиндске на мађарском“ у целокупном 

траженом износу од 516.000,00 динара на годишњем нивоу, месечно 

43.000,00 динара. 

 

6) „АCTUEL“-интернет портал ЦИВИЛОН за пројекат „Кикиндски 

дијаграми“ 35.000,00 динара месечно. 

 

7) „Торонтал“- „Рускоселски гласник“ , 253.600,00 – тражени износ по 

пројекту у целости. 

 

8) „Бета пресс“- извештавање, у износу од 25.000,00 динара на месечном нивоу. 

 

 3. Динамика исплате уговорених износа зависиће од прецизно дефинисаних 

рокова реализације програмских садржаја као и од тога да ли је одобрени програмских 

садржај у потпуности реализован. 

 



4. Са корисницима којима су одобрена средства закључиће се уговори. 

 

 5. Корисник средстава је дужан да пројекат реализује до 31. децембра 2016. 

године и да Секретаријату друштвених делатности достави извештај о наменском 

утрошку средстава, сваког петог у месецу за претходни месец.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНA К И К И Н Д А                                                  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                               ПРЕДСЕДНИК  

Број:   II–06- 5 /2016                                                                                                          

Дана:  28.01.2016. године                                              Павле Марков 

К И К И Н Д А                                                             

      

 


