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На основу Решења председника Општине Осечина  број 060-13/2022 од 18.03.2022. године, члана 

24. Закона о јавном информисању и медијима ( „Сл. гласник РС“ бр. 83/14 58/15 и 12/16), члана 22. 

Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ( 

„Сл. гласник РС“ бр. 16/16 и 8/17), Стручна комисија за оцену пројеката и утврђивање предлога о 

додели средстава поднетих на Јавни конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских 

садржаја из области jавног информисања на територији општине Осечина у 2022. години, дана 

20.04.2022. године, одржала је састанак на коме је разматрала пристигле пријаве и сачинила следећи  

 

З А П И С Н И К  

СА СЕДНИЦЕ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ПРИСТИГЛИХ НА КОНКУРС 

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ 

ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА У 2022. ГОДИНИ И 

ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА 
  

 

одржане дана 20.04.2022. године, са почетком у 10.15 часова 

 

 На основу Решења Председника Општине Осечина , 060-13/2022 од дана 18.03.2022.  године, 

именовани су следећи чланови Стручне комисије за оцењивање пројеката у области јавног 

информисања (у даљем тексту: Комисија):   

 

1. Андријана Срећковић, новинар из Љига, по предлогу Удружења медија и медијских радника 

2. Биљана Селаковић, новинар из Сремске Митровице, независни медијски стручњак  

3. Драгица Станојчић, новинар из Ужица, по предлогу РАБ, Србија 

 

Седници Комисије присуствовали су сви именовани чланови.  

 

  Чланови комисије су између себе одабрали председника. За председника Комисије изабран је 

Андријана Срећковић 

 

        Укупан износ средстава који се расподељује је 2.000.000,00 динара. Минимални износ који може 

да се расподели је 10.000,00 динара, а максимални је 1.000.000,00 динара. Општина Осечина 

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 
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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). 

 

Конкурсом за суфинансирање проjеката из области јавног информисања у 2022. години одобравају 

се средства невладиним и другим непрофитним организацијама за реализацију пројеката  увођења, 

побољшања  или проширења  програмских садржаја у новинама или електронским медијима, који се 

дистрибуирају или емитују на територији општине Осечина. 

 

Комисија је узела на увид Записник Стручне службе Општине Осечина за проверу документације и 

испуњености услова за учешће на Конкурсу на основу члана 11. Правилника о суфинансирању пројеката 

за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (у даљем тексту:Правилник).  

 

Комисија је констатовала да је поднето укупно 19 пријава које су у датом року пристигле на 

Конкурс за суфинансирање.  

Комисија је разматрала следеће пријаве: 

 

Р. 

бр. 

Издавач 

медија/продукција 

Назив пројекта Назив медија преко 

ког ће се 

реализовати 

пројекат 

Тражена средства 

1. ТЕЛЕВИЗИЈА V5, 

ВАЉЕВО 

ОД ШЉИВЕ ДО 

САЈМА 

телевизија v5 649.000,00 

2. PUBLIC INFO, ШАБАЦ НАЈБОЉЕ ИЗ 

ПОДГОРИНЕ 

distrikt.rs 480.000,00 

3. ИДЈ ФОТО, ОСЕЧИНА ЖИВОТ СЕЉАКА У 

ПОДГОРИНИ 

podgorac.info 700.000,00 

4. SAMS GROUP, 

БЕОГРАД 

СПРЕЧИМО 

БОЛЕСТИ 

ЗАВИСНОСТИ 

valjevski web portal 400.000,00 

5. УДРУЖЕЊЕ 

ПРИВРЕДНИКА И 

ПОЉОПРИВРЕДНИКА 

СРБИЈАНКА,ВАЉЕВО 

ОСЕЧИНА С 

ЉУБАВЉУ 

magazinsrbijanka.rs 480.000,00 

6. ГЛАС ТАМНАВЕ. УБ ОСЕЧИНА НА 

ДЛАНУ 

 

глас тамнаве 838.000,00 
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7. РЕМОНТ ДОО-

ОГРАНАК ТВ 

ВАЉЕВО 

ПЛУС,ВАЉЕВО 

КУЛТУРНО БЛАГО 

ОСЕЧИНА 

ва плус 490.000,00 

8. ЛОТЕЛ, ЛОЗНИЦА НАШ ПУТ-КАКО 

ДО ЗДРАВОГ 

ПЛОДА 

радио лотел 988.000,00 

9. ЛОТЕЛ ПЛУС, 

ЛОЗНИЦА  

ТУРИСТИЧКЕ 

ЗНАЧКЕ 

ПОДГОРИНЕ 

лознички недељник 888.000,00 

10. ЛОТЕЛ 

ПЛУС,ЛОЗНИЦА 

КУЛТУРНО-

ТУРИСТИЧКИ 

МАГАЗИН 

ПОДГОРИНЕ 

тв лотел плус 992.250,00 

11. МР МЕДИЈА,ШАБАЦ КРОЗ СЕЛА 

ОПШТИНЕ 

ОСЕЧИНА 

тв ас 966.000,00 

12. РТВ АС, ШАБАЦ РИЗНИЦА 

ПОДГОРИНЕ 

тв ас 564.000,00 

13. ВОЈВОДА 

1914,МИОНИЦА 

ПОД ОСЕЧАНСКОМ 

ШЉИВОМ 

vojvoda1914.rs 559.000,00 

14. РАДИО 014, ВАЉЕВО РЕКЕ И 

ЕКОЛОГИЈА 

           radio 014 1.000.000,00 

15. JANCIC WEDDING, 

ОСЕЧИНА 

ПОДГОРСКИ 

МОЗАИК 

ртв марш 490.000,00 

16. ОБЈЕКТИВА, 

ВАЉЕВО 

ОСЕЧИНА ЗА 

БУДУЋНОСТ 

objektiva.rs 95.198,00 

17. УДРУЖЕЊЕ ЗА 

КУЛТУРУ ДОБРИВОЈЕ 

И ДОБРИЛА 

ПАНТЕЛИЋ, КРУПАЊ 

ОСЕЧИНА-

ЖИВОТ И 

ОБИЧАЈИ 

obicajiradjevine.rs 515.000,00 
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Koмисија није разматрала следеће пријаве, због непотпуне и недостајуће документације: 

1. ИНФО 24, БЕОГРАД КУЛТУРНО 

БЛАГО ОСЕЧИНЕ 

kolubarski.info 

info24.rs  

800.000,00 

2. IN NETWORK 

SOLUTIONS, БЕОГРАД 

ОСЕЧИНА И ЊЕН 

ТУРИСТИЧКИ 

ПОТЕНЦИЈАЛ 

тв суперсат 

тв инфо 24  

967.500,00 

 

 

После увида у пристигле пријаве сви чланови Комисије су дали изјаве да нису у сукобу интереса. 

Чланови конкурсне комисије су приступили прегледању и разматрању конкурсних пријава које 

одговарају условима конкурса, у конкретном случају, свих пристиглих пријава. Комисија је прегледала 

буџете пројеката и оценила њихову оправданост и сврсисходност, квалитет медијског садржаја и 

одрживост пројекта, утврђујући укупан износ који може да се одобри по пројекту и намену средстава на 

основу поднетих предлога буџета пројеката. 

 

Након оцењивања, Комисија је приступила изради Предлога одлуке о додели средстава, који ће 

бити упућен Председнику Општине Осечина на усвајање. Укупно предложена средства за расподелу су 

у износу од 2.000.000,00 динара. 
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ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

 О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 

ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА У 2022. ГОДИНИ 

 

 

I 

 Koмисија је подржала следеће пројекте: 

 

 

Редни 

број 

 

Издавач 

медија/продукција 

 

Назив пројекта 

Назив медија 

преко ког ће се 

реализовати 

пројекат 

 

Предложена 

средства 

1.  

Tелевизије V5, Ваљево 

ОД ШЉИВЕ ДО 

САЈМА 

телевизија V5 150.000,00 

2.  МИРЈАНА ЧВОРИЋ 

ГУБЕЛИЋ ПР 

ПРОИЗВОДЊА 

МЕДИЈСКОГ 

ПРОГРАМА PUBLIC 

INFO, ШАБАЦ 

 

НАЈБОЉЕ ИЗ 

ПОДГОРИНЕ 

 

distrikt.rs 

 

 

400.000,00  

 

3. 

 ИВАН ЂУКИЋ 

ПРЕДУЗЕТНИК 

ФОТОГРАФСКА 

РАДЊА ИДЈ ФОТО, 

ОСЕЧИНА 

 

ЖИВОТ 

СЕЉАКА У 

ПОДГОРИНИ 

 

podgorac.info 

 

 

400.000,00 

4.  

ГЛАС ТАМНАВЕ, УБ   

ОСЕЧИНА НА 

ДЛАНУ 

 

Глас Tамнаве 

 

250.000,00 

5. РЕМОНТ ДОО-

ОГРАНАК ТВ ВАЉЕВО 

ПЛУС, ВАЉЕВО 

КРОЗ 

ОСЕЧИНУ 

 

Ва плус 

 

250.000,00 

6.    

ЛОТЕЛ ПЛУС ДОО, 

ЛОЗНИЦА 

КУЛТУРНО-

ТУРИСТИЧКИ 

МАГАЗИН 

ПОГРОРИНЕ 

 

ТВ Лотел плус 

 

 

250.000,00 
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7.    

МР МЕДИА, ШАБАЦ 

КРОЗ СЕЛА 

ОПШТИНЕ 

ОСЕЧИНА 

 

ТВ АС 

 

200.000,00 

8. УДРУЖЕЊЕ ЗА 

КУЛТУРУ ДОБРИВОЈЕ 

И ДОБРИЛА 

ПАНТЕЛИЋ, КРУПАЊ 

ОСЕЧИНА-

ЖИВОТ И 

ОБИЧАЈИ 

 

obicajiradjevine.rs 

 

100.000,00 

 

О б р а з л о ж е њ е 

1. Документација поднета уз пријаву на конкурс је уредна и потпуна. Конкурсна комисија сматра да је 

пројекат „ОД ШЉИВЕ ДО САЈМА“, ТЕЛЕВИЗИЈЕ V5, ВАЉЕВО у складу са наменом  

средстава из Јавног конкурса и да је у складу са оба критеријума из члана 18. ст. 1. Правилника о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. 

гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари 

јавни интерес у области јавног информисања“ и „мера пружања веће гаранције привржености 

професионалним и етичким медијским стандардима“. 

 Комисија сматра да ће подносилац пријаве Телевизија V5, Ваљево  са предложеним пројектом за циљ 

има афирмацију шљиве као бренда овога краја. У пројекту су усклашене планиране активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група и детаљно је разрађен план 

реализације пројекта што је у складу са Чланом 18, став 1, тачка 2, алинеје 1 и 4 Правилника. 

Ценећи економску оправданост предлога буџета у односу на циљ пројекте активности 

комисија предлаже да се пројекат подржи у износу од 150.000,00 динара, а да предлагач 

пројекта достави ревидиран буџет пројекта. 

 

2. Документација поднета уз пријаву на конкурс је уредна и потпуна. Конкурсна комисија сматра да је 

пројекат „НАЈБОЉЕ ИЗ ПОДГОРИНЕ“, МИРЈАНА ЧВОРИЋ ГУБЕЛИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА 

МЕДИЈСКОГ ПРОГРАМА PUBLIC INFO, ШАБАЦ у складу са наменом  средстава из Јавног 

конкурса и да је у складу са оба критеријума из члана 18. ст. 1. Правилника о суфинансирању 

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

и 8/17): „мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области 

јавног информисања“ и „мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким 

медијским стандардима“. 

Комисија сматра да наведени пројекат је значај са становишта идефитикованих циљних група и 

усклађен је са реалним проблемима и приоритетима циљних група и детаљно је разрађен план 

реализације пројекта што је у складу са Чланом 18, став 1 тачка 2 алинеје 3 и 4 Правилника. 

Комисија посебно цени што овај пројекат доприноси већем промовисању произвођача воћа, поврћа 

као и њихових прерађевина. Такође, доприноси већој информмсаности и оснаживању жена у 
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руралним срединама да се баве производњом и продајом својих производа као и да буду видљиве на 

тржишту. Предлагач пројкта поседује стручне и професионалне референце које одговарају 

предложеним циљевима и активностима пројекта (Чланом 18, став 1, тачка 3, алинеје 3 Правилника) 

Комисија предлаже да се наведени пројекат подржи износом од 400.000,00 дин, а подносилац 

обавезује да достави ревидиран буџет прилагошен овом износу. 

 

 

 

3. Документација поднета уз пријаву на конкурс је уредна и потпуна. Конкурсна комисија сматра да је 

„ЖИВОТ СЕЉАКА У ПОДГОРИНИ“, ИВАН ЂУКИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ФОТОГРАФСКА 

РАДЊА ИДЈ ФОТО, ОСЕЧИНА  у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и да је у 

складу са оба критеријума из члана 18. ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој је 

предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања“ и 

„мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима“. 

Подносилац пројекта је ускладио планиране активности са циљевима , очекиваним резултатима и 

потребама циљне групе, у складу са Чланом 18, став 1, тачка 2, алинеје 1  Правилника- 

Пројекат доприноси истинитом, правовременом, непристрасном информисању грађана што одговара 

намени конкурса дефинисаним чланом 15 Закона о јавном информисању и медијима. 

У складу са Чланом 18, тачка 2 наведени пројекат је усклађен са планираним активностима и 

циљевима као и степеном утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе. 

Комисија сматра да је пројекат од великог значаја за локалну заједницу  

Комисија предлаже да се наведени пројекат подржи износом од 400.000,00 динара, а          

подносилац пројекта је обавезан да достави ревидирани буџет прилагођен овом износу. 

 

4. Документација поднета уз пријаву на конкурс је уредна и потпуна. Конкурсна комисија сматра да је 

пројекат „ОСЕЧИНА НА ДЛАНУ“, ГЛАС ТАМНАВЕ, УБ  у складу са наменом средстава из 

Јавног конкурса и да је у складу са оба критеријума из члана 18. ст. 1. Правилника о суфинансирању 

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

и 8/17): „мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области 

јавног информисања“ и „мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким 

медијским стандардима“. 

У оквиру мере у којоје је предложена пројектна активност подобна да оставри јавни интерес у 

области јавног информисања. Посебну вредност пројекту даје постојање идетификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљаних група, односто потпуно и правовренмено информисање читалаца о 

повезаним темама из различитих области које су наведене у пројкету. 

Предвиђено је објављивање значајног броја медијских садржаја, а циљ је добро усклађен са 

потребанма примарних и секундарних циљних група ( Члан 18, став 1, тачка 1 алинеје  4 

Правилника). 
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Циљ пројекта и циљне групе су јасно постављени и детаљно разрађени. Опис активности, резултати 

и план реализације указују на изводљивост и оправданост пројекта. Учесници у пројекту, технички 

капацитети гарантују успешну реализацију пројакта. Предложене пројектне активности подесне су 

да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисаним чланом 15 Закона о јавном 

информисању и медијима. 

Комисија да се наведени пројекат подржи у износу од 250.000,00 дин, а подносилац пројекта 

достави ревидиран буџет прилагођен овом узносу. 

 

 

 

5. Документација поднета уз пријаву на конкурс је уредна и потпуна. Конкурсна комисија сматра да је 

пројекат “КРОЗ ОСЕЧИНУ“, РЕМОНТ ДОО-ОГРАНАК ТВ ВАЉЕВО ПЛУС, ВАЉЕВО у 

складу са оба критеријума из члана 18. ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој је 

предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања“ и 

„мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима“.  

Пројекат је усклађен са реалним проблемима и потребама циљних група што је у складу са Чланом 

18, став 1 тачка 1 , алинеја 3 Правилника. 

Комисија сматра да постоји развојна и финансијска одрживост пројекта и да ће се позитивни ефекти 

пројекта наставити и по окончању подршке. Предлагач пројекта поседује висок степен 

организационих и  управљачких способности, као и професионалне референце које одговарају 

преложенимк циљевима и аактивностима пројкта (члан 18 став 1, тачка 2, алинеја 5 и тачка 3, 

алинеје 1 и 3 Правилника). 

Ченећи економску оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројктне активности 

комисија предлаже да се пројекат подржи у износу од 250.000,00 дин и да прелагач достави 

ревидирани буџет. 

 

6. Документација поднета уз пријаву на конкурс је уредна и потпуна.  

Конкурсна комисија сматра да је пројекат „ КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКИ МАГАЗИН 

ПОГРОРИНЕ“, ЛОТЕЛ ПЛУС ДОО, ЛОЗНИЦА у складу са оба критеријума из члана 18. ст. 1.  

Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој је предложена пројектна активност 

подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања“ и „мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима“. 

Наведени пројекат је усклађен са реалним потребама и приоритетима циљних група , заступљен је 

иновативни елемент и јаснио су дефинисане потребе циљних група( члан 18 став 1 тачка 1 алинеје 3, 

и 4 правилника) 

Предлагач пројекта поседује неопходне ресурсе за реализацију, а и евидентан је висок степен 

организационих и управљачких способности предлагача (члан 18, став 1, тачка 3, алинеје 2  и  1 

Правилника). 
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Пројекат доприноси истинитом, непристрасном, правовремениом и потпуном информисању 

грађана те је стога став комисије да се подржи у износу од 250.000,00 дин, а подносилац је 

дужан да достави ревидирани буџет прилагођен наведеном износу. 

 

 

 

7. Документација поднета уз пријаву на конкурс је уредна и потпуна.  

Конкурсна комисија сматра да је пројекат „КРОЗ СЕЛА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА, МР МЕДИА, 

ШАБАЦ у складу са оба критеријума из члана 18. ст. 1.  Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): 

„мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања“ и „мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким 

медијским стандардима“.   

У пројекту су јасно идентификоване и дефинисане потребе циљних група, и видљива је усклађеност   

планираних активности са циљевима и очекиваним резултатима пројекта. Изводљивост плана 

реализације пројакта је детаљано разрађена и заступљен је иновативни елемент ( Члан 18, став 1, 

тачка 1, алинеје 4 и 5, и тачка 2, алинеје 1 и 4 Правилника). 

Ценећи економску оправданост прелога буџета у односу на циљ и пројектне активности 

комисија предлаже да се пројекат подржи у износу од 200.000,00 дин и подносилац је дужан да 

достави ревидирани буџет прилагођен наведеном износу. 

 

 

8. Конкурсна комисија сматра да је пројекат „ОСЕЧИНА-ЖИВОТ И ОБИЧАЈИ, УДРУЖЕЊЕ ЗА 

КУЛТУРУ ДОБРИВОЈЕ И ДОБРИЛА ПАНТЕЛИЋ, КРУПАЊ у складу са оба критеријума из 

члана 18. ст. 1.  Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области 

јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања“ и „мера пружања веће 

гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима“.   

Наведени пројекат доприноси вишем степену информисања становника општине Осечина, с обзиром 

да је тема туристички потенцијали и културно-историјско наслеђе овог места значајна за становнике 

овог краја, активности пројекта су добро планиране у складу са очекиваним резултатима . 

Став комисије да се овај пријекат подржи у износу од 100.000,00 дин, а подносилац је дужан да 

достави ревидиран буџет 
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II 

 Комисија није подржала следеће пројекте: 

Р. 

бр. 

Издавач 

медија/продукција 

Назив пројекта Назив медија преко 

ког ће се реализовати 

пројекат 

Тражена 

средства 

1. 
  SAMS GROUP ДОО, 

БЕОГРАД 

СПРЕЧИМО БОЛЕСТИ 

ЗАВИСНОСТИ-

ОСЕЧИНА 

 

Valjevski web portal 

 

400.000,00 

2.  УДРУЖЕЊЕ 

ПРИВРЕДНИКА И 

ПОЉОПРИВРЕДНИ

КА СРБИЈАНКА, 

ВАЉЕВО 

ОСЕЧИНА С 

ЉУБАВЉУ 

 

magazinsrbijanka.rs 

 

480.000,00 

3. 
 ЛОТЕЛ ДОО, 

ЛОЗНИЦА 

НАШ ПУТ-КАКО ДО 

ЗДАРВОГ ПЛОДА 

         

             Радио Лотел 

 

988.000,00 

4. 
 ЛОТЕЛ ПЛУС ДОО, 

ЛОЗНИЦА 

ТУРИСТИЧКЕ 

ЗНАЧКЕ ПОДГОРИНЕ 

 

Лознички недељник 

 

888.000,00 

5.  РАДИО ДИФУЗНО 

ДРУШТВО РТВ АС, 

ШАБАЦ 

РИЗНИЦА 

ПОДГОРИНЕ 
ТВ АС 564.000,00 

6.  ПРИВРЕДНО 

ДРУШТВО 

ВОЈВОДА 1914 ДОО, 

МИОНИЦА 

ПОД ОСЕЧИНСКОМ 

ШЉИВОМ 
vojvoda1914.rs 559.000,00 

7. 
РАДИО 014 ДОО, 

ВАЉЕВО 

 

РЕКЕ И ЕКОЛОГИЈА 
Радио 014 1.000.000,00 

8.  JANCIC WEDDING, 

ОСЕЧИНА 

ПОДГОРСКИ 

МОЗАИК 
РТВ Марш 490.000,00 

9.  ОБЈЕКТИВА 

ДРАГАН КРУНИЋ, 

ВАЉЕВО  

 

ОСЕЧИНА ЗА 

БУДУЋНОСТ 
objektiva.rs 95.198,00 
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Образложење: 

1. Документација поднета уз пријаву на конкурс је уредна и потпуна. 

Конкурсна комисија сматра да у пројекту „СПРЕЧИМО БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ-

ОСЕЧИНА,   SAMS GROUP ДОО, БЕОГРАД“, у складу са наменом средстава из Јавног 

конкурса и да је у складу са оба критеријума из члана 18. ст. 1. Правилника о суфинансирању 

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", 

бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања“ и „мера пружања веће гаранције привржености 

професионалним и етичким медијским стандардима“. 

Степен утицаја пројекта на циљне групе није на потребном новоу. У пројекту постоје 

недоумице везане за период реализације пројекта. 

Код подносиоца пројекта упитан је степен организационих и управљачких способности с 

обзиром на то да апликант није навео искуства у реализацији сличних пројеката (Члан 18, 

став 1 тачка 3 алинеја 1 Правилника).  

Из наведених разлога комисја предлаже да се пројекат не подржи. 

 

2. Документација поднета уз пријаву на конкурс је уредна и потпуна. 

Конкурсна комисија сматра је пројекат „ОСЕЧИНА С ЉУБАВЉУ“, УДРУЖЕЊЕ 

ПРИВРЕДНИКА И ПОЉОПРИВРЕДНИКА СРБИЈАНКА, ВАЉЕВО У складу са 

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

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

информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања“ и „мера пружања 

веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима“. 

Пројекат није ускалађен са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, 

недовољно је мерљив утицај пројекта на квалитет инфоримасања циљних група, пројекату 

недостаје детаљна разрађенопст плана реализације пројекта, а упитан је и степен мерљивости 

индикатора који омогућавају праење рализације пројекта (Члан 18, став 1, тачка 1, алинеја 3, 

тачка 2, алинеје 2,3 и 4  Правилника).  

Конкурсна комисија предлаже да се наведени пројекат не подржи. 

 

 

3. Документација поднета уз пријаву на конкурс је уредна и потпуна. 

Конкурсна комисија сматра је пројекат „НАШ ПУТ-КАКО ДО ЗДАРВОГ ПЛОДА“, ЛОТЕЛ 

ДОО, ЛОЗНИЦА у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и да је у складу са оба 

критеријума из члана 18. ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој је 

предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 
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информисања“ и „мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким 

медијским стандардима“. 

Наведени пројекат није усклађен са реалним потребама циљних група и упитан је утицај на 

квалтиет информисања циљних група које су прешироко постављене ( члан 18, став 1, тачка 1, 

алинеја 3 и став 1, тачка 2, алинеја 1 Правилника). Буџет је предимензиониран, и упитна је и  

економска оправданост у односу на циљ и пројектне активности. 

Комисија предлаже да се наведени пројекат не подржи. 

               

4. Документација поднета уз пријаву на конкурс је уредна и потпуна.  

Конкурсна комисија сматра је пројекат „ТУРИСТИЧКЕ ЗНАЧКЕ ПОДГОРИНЕ“, ЛОТЕЛ 

ПЛУС ДОО, ЛОЗНИЦА у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и да је у складу са 

оба критеријума из члана 18. ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у 

којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања“ и „мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким 

медијским стандардима“. 

 

Наведени пројекат није усклађен са реалним проблемима и потребама циљних група које су 

прешироко постављене, самим тим нису јасно идентификоване и јасно дефинисане потребе 

циљних група ( Члан 18, став 1, тачка 1, алинеје 3 и 4 Правилника). 

Упитан је степен утицаја пројеката на квалитет информисања циљних група ( Члан 18, став 1, 

тачка 2, алинеја 2 Правилника). Буџет је предимензиониран и упитна је економска оправданост 

у односу на циљ и пројектне активности. 

     Конкурсна комисија предлаже да се наведени пројекат не подржи. 

 

5. Документација поднета уз пријаву на конкурс је уредна и потпуна.  

Конкурсна комисија сматра је пројекат „РИЗНИЦА ПОДГОРИНЕ“, РАДИО ДИФУЗНО 

ДРУШТВО РТВ АС, ШАБАЦ у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и да је у 

складу са оба критеријума из члана 18. ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката за 

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

8/17): „мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања“ и „мера пружања веће гаранције привржености професионалним 

и етичким медијским стандардима“. 

Наведени пројекат нема економску оправданост у односу на циљ и пројектне активности, буџет 

је предимензиониран у односу на број медијских садржаја. 

Конкурсна комисија предлаже да се наведени пројекат не подржи. 
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6. Документација поднета уз пријаву на конкурс је уредна и потпуна.  

Конкурсна комисија сматра је пројекат „ПОД ОСЕЧИНСКОМ ШЉИВОМ“, ПРИВРЕДНО 

ДРУШТВО ВОЈВОДА 1914 ДОО, МИОНИЦА у складу са наменом средстава из Јавног 

конкурса и да је у складу са оба критеријума из члана 18. ст. 1. Правилника о суфинансирању 

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

16/16 и 8/17): „мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања“ и „мера пружања веће гаранције привржености 

професионалним и етичким медијским стандардима“. 

Пројекту недостаје детаљна разрађеност плана реализације док су индикатори који омогућавају 

праћење рализације пројкета недовољно  мерљиви (Члан 18, став 1, тачка 2, алинеје 3 и 4 

Првилника) 

Пројекту недостаје заступљеност иновативног елемента и новинарско истраживачки приступ 

 ( Члан 18, став 1, тачка 1, алинеја 5 Правилника) 

Конкурсна комисија предлаже да се наведени пројекат не подржи. 

 

 

 

 

7. Документација поднета уз пријаву на конкурс је потпуна. 

Конкурсна комисија сматра је пројекат „РЕКЕ И ЕКОЛОГИЈА“, РАДИО 014 ДОО, 

ВАЉЕВО у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и да је у складу са оба 

критеријума из члана 18. ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој је 

предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања“ и „мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким 

медијским стандардима“. 

Уптан је степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе, буџет је економски 

неоправдан у односу на циљ и пројектне активности.  

Недостаје заступљеност иновативног елемента у пројекту и иновинарсско истраживачког 

приступа те стога је став комисије да се наведени пројекат не подржи. 

. 
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8. Документација поднета уз пријаву на конкурс је уредна и потпуна. 

Конкурсна комисија сматра је пројекат „ПОДГОРСКИ МОЗАИК“, JANCIC WEDDING, 

ОСЕЧИНА у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и да је у складу са оба 

критеријума из члана 18. ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој је 

предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања“ и „мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким 

медијским стандардима“. 

Пројекат није усклађен са реалниом проблемима и потребама циљних група које су прешироко 

постављене, недовољна је разрађеност плана реализације пројекта те је упитан и степен утицаја 

пројекта на квалитет информисања циљних група. Индикатори који омогућавају праћење 

реализације пројекта нису добро постављени ( Члан 18, став 1, тачка 1, алинеје 3 и 4 и тачка 2, 

алинеје 2,3 и 4 Правилника) 

Буџет је предимензиониран и економски неоправдан у односу на циљ и пројектне активности  

Конкурсна комисија предлаже да се наведени пројекат не подржи. 

 

 

9. Документација поднета уз пријаву на конкурс је уредна и потпуна.  

Конкурсна комисија сматра је пројекат „ОСЕЧИНА ЗА БУДУЋНОСТ“, ОБЈЕКТИВА 

ДРАГАН КРУНИЋ, ВАЉЕВО  у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и да је у 

складу са оба критеријума из члана 18. ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката за 

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

8/17): „мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања“ и „мера пружања веће гаранције привржености професионалним 

и етичким медијским стандардима“. 

У пројекту недостају идентификоване и јасно дефинисане потребе циљних група, те самиим 

тим је пројекат неусклађен са планираним активностима и очекиваним резултатима циљних 

група (Члан 18, став 1, тачка 1. алинеја 4 и тачка 2, алинеја 1 Правилника) 

Упитан је степен организационих и управљачких способности предлагача пројекта и 

неопходних ресурса за реализацију пројекта ( Члан 18, став 1, тачка 3, алинеје 1 и 2 

Правилника). 

   Конкурсна комисија предлаже да се наведени пројекат не подржи. 

 

 

 

 

 




