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A szabadkai NARODNO POZORIŠTE – 
NARODNO KAZALIŠTE – NÉPSZÍNHÁZ 
építésének további folyamatáról szóló záró határozat 
3. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 50/11 
száma) és Szabadka Város Alapszabályának 51. 
szakasz 1. bekezdés 10. pontja (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08–javított és 
Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 száma), 
Szabadka város polgármestere 2012. február 13-án 
meghozza az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T  
Bizottság alakításáról a  szabadkai Narodno 
pozorište – Narodno kazalište – Népszínház 

épületének felújítására, átalakítására és 
kiegészítésére vonatkozó projektum módosítására  

 
I 

Bizottságot alakítunk a szabadkai Narodno 
pozorište – Narodno kazalište – Népszínház 
épületének felújítására, átalakítására és kiegészítésére 

vonatkozó projektum módosítására (a továbbiakban: 
Bizottság). 

A Bizottságba a következő személyeket 
nevezzük ki: 

1. Luka Aćimovićot, elnökké, 
2. Petar Andrićot, elnökhelyettessé, 
3. Josip Kovač Strikot, taggá, 
4. Milovan Lukićot, taggá, 
5. Danijel Kukarast, taggá, 
6. Slobodan Grkovićot, taggá és 
7. Branislav Ćopićot, taggá. 

 
II 

A Bizottság feladata, hogy a szabadkai 
NARODNO POZORIŠTE – NARODNO 
KAZALIŠTE – NÉPSZÍNHÁZ építésének további 
folyamatáról szóló záró határozat  4. pontjával 
(Szabadka Város Hivatalos Lapjának 50/11 száma)  
összhangban előkészítse a szabadkai Narodno 
pozorište – Narodno kazalište – Népszínház 
épületének felújítására, átalakítására és kiegészítésére 
vonatkozó projektum módosításával kapcsolatos 
feladatokat, valamint, hogy figyelemmel kísérje az 
építészeti-műszaki dokumentáció módosított 
változatának kidolgozási folyamatát, és hogy 
megszervezze a szamkai közvitát. 

 
III 

A Bizottság számára az adminisztrációs és 
műszaki munkákat Szabadka Város Építési 
Igazgatósága Közvállalat szakszolgálata fogja 
végezni. 
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IV 

Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
   POLGÁRMESTER 
   Saša Vučinić s.k. 
 

 
 
 
 
Az önkormányzati törvény 20. szakasz 1. 

bekezdés 34) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 
129/07 száma) és köztájékoztatási eszközök 
odaítéléséről szóló szabályzat 7. szakasza (Szabadka 
Város Hivatalos Lapjának 16/10 száma) alapján  

Szabadka Város Köztájékoztatási pályázati 
bizottsága 2012.02.14-én közzéteszi az alábbi 

 
P á l y á z a t o t 

A köztájékoztatási műsorok és projektek 
finanszírozására vagy támogatására  

a 2012. évben 
 
A köztájékoztatási műsorok és projektek 

finanszírozására vagy támogatásáról szóló pályázatot 
16.330.000,00 dinár elosztására hirdetjük meg. 
 

A köztájékoztatási műsorok és projektek 
finanszírozására vagy támogatásáról szóló pályázatot 
a Szabadka város területén használatban lévő 
nyelveken történő, helyi jelentőségű köztájékoztatási 
tevékenységekre ítéljük oda, melyek az alábbiakra 
vonatkoznak: 

- olyan műsorok, projektek és cikkek, melyek 
az önkormányzat működésével és 
tevékenységeivel – különösen a Város 
polgárainak érdekeit szolgáló önkormányzati 
rendezvényekkel, művelődési és egyéb 
programokkal – foglalkoznak; 

- olyan műsorok, projektek és cikkek, melyek 
a Város polgárainak általános érdekeit 
képviselő, mindennapos kérdésekkel 
foglalkoznak;  

- olyan műsorok, projektek és cikkek, melyek 
hozzájárulnak az együttélés, a multikulturális 
és többvallású társadalom értékeinek 
megerősítéséhez a Város területén 
 
A köztájékoztatási műsorok illetve projektek 

finanszírozására és támogatására pályázhatnak a 
Város területén használatban lévő nyelveken 
köztájékoztatást folytató tájékoztatási eszközök 
(újságok, rádiós műsorok, televíziós műsorok, stb.) 
alapítói.  

A tájékoztatási eszközök alapítói azzal a 
feltétellel pályázhatnak a köztájékoztatási műsorok, 
illetve projektek finanszírozására vagy támogatására, 
ha bejegyzett székhelyük a Város területén található. 

A televíziós műsor alapítójának az alábbi 
feltételeknek is eleget kell tennie:  

- biztosítania kell a televíziós jelek minőséges 
vételét a Város területén élő polgárok 
legalább 60% részére (vételkörzet);  

- rendelkeznie kell a megfelelő műszaki és 
személyzeti kapacitással a vételkörzet 
lefedéséhez; 
a törvénynek megfelelően rendelkeznie kell 

műsorszórási engedéllyel, vagy a kábelszolgáltatóval 
kötött szerződéssel. 

A rádiós műsor alapítójának az alábbi 
feltételeknek is eleget kell tennie:  

- biztosítania kell a rádiós jelek minőséges 
vételét a Város területén élő polgárok 
legalább 60% részére (vételkörzet);  

- rendelkezniük kell a megfelelő műszaki és 
személyzeti kapacitással a vételkörzet 
lefedéséhez; 

- a törvénynek megfelelően rendelkeznie kell 
műsorszórási engedéllyel. 
Minden programra (programsémára) illetve 

projektumra külön jelentkező lapot kell beadni. 
 
A jelentkezési laphoz a pályázónak 

kötelezően mellékelnie kell: 
- a pályázót azonosító okmányt – annak a 

cégjegyzéknek a kivonatát, ahol a 
pályázót bejegyezték;  

- a pályázóra vonatkozó alapvető adatokat 
(története, tevékenységének leírása, 
eddigi projektek, stb.), amit a pályázó 
készít el, és  

- a köztájékoztatási műsor illetve projekt 
részletes leírását, melynek 
finanszírozására vagy támogatására 
pályázik  

A televíziós műsor alapítója köteles még 
mellékelni: 

- az arra vonatkozó bizonyítékot, hogy a 
törvénynek megfelelően rendelkezik 
műsorszórási engedéllyel vagy a 
kábelszolgáltatóval kötött szerződéssel, 
és  

- nyilatkozatot arról, hogy rendelkezik a 
megfelelő műszaki és személyzeti 
kapacitással a vételkörzet lefedéséhez. 

 
A rádiós műsor alapítója köteles még 

mellékelni: 
- nyilatkozatot arról, hogy rendelkezik a 

megfelelő műszaki és személyzeti 
kapacitással a vételkörzet lefedéséhez;  

- bizonyítékot arról, hogy a törvénynek 
megfelelően rendelkezik műsorszórási 
engedéllyel 

 
A pályázók számára a Pályázat és az űrlap, 

illetve a Köztájékoztatási műsorok és projektek 
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finanszírozására vagy támogatására meghirdetett 
pályázat jelentkezési lapja (1. számú adatlap) a 
www.subotica.rs honlapon is hozzáférhető.  

 
A jelentkező lapokat nyomtatott formában 

Szabadka város Ügyfélszolgálatban lehet átadni, a 
Szabadság tér 1. alatt, vagy postán keresztül, de 
kötelező elküldeni elektromos formában is a 
következő e-mail címre: 
konkursinformisanje@subotica.rs. 

 
A hiányos és késve érkezett pályázatok nem 

kerülnek elbírálásra. A jelentkezés határideje 
2012.03.05. 

 
Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
TÁJÉKOZTATÁSI CÉLZATÚ ESZKÖZÖKET 
ODAÍTÉLŐ BIZOTTSÁG 
Iratszám: I-401-134/2012 
Kelt: 2011.02.14-én 
S z a b a d k a 
Szabadság tér 1. 
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