РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ
БРОЈ:02-____ /21-III
ДАТУМ: 19.03.2021. године
Владимирци

Комисијa за оцену пројеката поднетих по Јавном позиву за учешће на Конкурсу за
суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у
2021. години (у даљем тексту: Комисија), именована Решењем о именовању чланова
Комисије за оцену пројеката поднетих по Јавном позиву за учешће на Конкурсу за
суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у
2021. години број: 401-93/21-III од 05.03.2021. године, за оцену пројеката и израду предлога
о расподели средстава по Јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката
производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2021. години (у даљем
тексту: Јавни позив), у складу са чланом 23. Закона о јавном информисању и медијима
(„Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење) и чланом 18.
Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања („Службени гласник РС", бр. 16/16 и 8/17) доноси:
ПРЕДЛОГ О
РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ
Комисија предлаже расподелу средстава за следеће пројекте:
Ре.
број

1.

2.
3.

4.

Пун назив Подносиоца
пројекта
Предузеће за промет и
услуге у телекомуникације
и маркетинг Радио
Владимирци ДОО
Мирјана Чворић Губелић
ПР Производња
телевизијског програма ,,
Publicinfo“ Шабац,

Назив пројекта
„Актуелности у
општини“

Агенција ,,МР Медиа“

,,Наслеђе
Посавотамнаве“
,,Владимирци на
длану “,

Радио дифузно друштво
РТВ АС Шабац – ТВ АС,

,,Владимирачка
бразда“

5.

Предузеће за
информисање ,,Инфо 24
Медиа“ ДОО Београд,

6.

Удружење за борбу
против дискриминације
Посматрач,

,, Од злата вода“
;,На путу за бољи
живот“

Седиште
подносиоца
15225 Владимрци,
Ул.Светог Саве 57
15000 ШАБАЦ
Краља Милана 53
Краља Милана 9 ,
15000 шабац
15000 Шабац,
Краља Милана 9
Макензијева 79, 6
спрат , 11000
Београд
Антифашистичке
борбе 4/35,
11060 Нови
Београд

Назив
Предлож.
медија
средства
Радио
Владимирци
ДОО
300.000,00
,, Publicinfo“
Шабац,
200.000.00
Агенција
,,МР Медиа“ 500.000,00
РТВ АС
Шабац –
Радио АС,,
650.000.00
,,Инфо 24
Медиа“
ДОО
Београд,
200.000,00
Удружење
за борбу
против
дискримина 200.000,00

7.

Акционарско друштво
,,Глас Подриња“ Шабац

,,Владимирачком
улицом“,

15000 Шабац
Кнеза Лазара1
Милентија
Поповића 9, 11070
Београд

8.

9.
10.

,,Digital media network“
ДОО Београд-Нови
Београд

Милован Миловановић ПР
Новинско издавачка
агенција Глас Тамнаве Уб
Србија Данас ДОО,

,,24 седам:
Владимирци“
Владимирци на
длану,
документарни
инфорамтивни
садржаји
посвећени
инфраструктурним
пројектма , развоју
образовања,
спортским и
култрурним
дешавањима
,,Економски
напредак општине
Владимирци

Краља Петра
првог 21
14210 Уб

ције
Посматрач,
,,Глас
Подриња“
Шабац
,,Digital
media
network“
ДОО
БеоградНови
Београд
Глас
Тамнаве Уб

150.000,00

500.000,00

100.000,00
Булевар Михаила
Пупина бр165/Е,
11070 Земин

Србија
Данас ДОО,

200.000,00

У складу са чланом 22. став 9. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања (у даљем тексту: Правилник), Комисија даје следеће
образложење:
1. Подносилац пријаве, Предузеће за промет и услуге у телекомуникације и маркетинг
Радио Владимирци ДОО Владимирци, Светог Саве 57, Владимирци, чија је пријава
запримљена у року, 11.02.2021. године, конкурисао је са пројектом „Актуелности у
општини“. Укупна вредност пројекта је 564.000,00 динара, од тога сопствени приходи
износе 114.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне
самоуправе износе 450.000,00 динара.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на
Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области
јавног информисања у 2019. години ( у даљем тексту: Јавни позив) и у складу је са
критеријумима из члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна
активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером
пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским
стандардима.

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни
интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје потпуна
усклађеност планираних активности са реалним проблемима, потребама и
приоритетима циљних група, изводљивост пројекта са становишта усклађености
планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних
група и расположиви кадровски и професионални капацитети и искуство подносиоца
пројекта које гарантују реализацију пројекта (члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 3, тачка 2.
алинеја 1, тачка 3. алинеје 2. и 3. Правилника).
Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју
људских права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном
информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног
информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима (у
даљем тексту: Закон).
У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и
оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном
износу од 450.000,00 динара, већ у износу од 300.000,00 динара.
2. Подносилац пријаве, Мирјана Чворић Губелић ПР Производња телевизијског
програма ,, Publicinfo“ Шабац, Краља Милана 53 , Шабац, чија је пријава запримљена
у року, 18.02.2021. године, конкурисао је са пројектом ,,Наслеђе Посавотамнаве“.
Укупна вредност пројекта је 600.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе
120.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне
самоуправе износе 480.000,00 динара.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на
Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области
јавног информисања у 2019. години ( у даљем тексту: Јавни позив) и у складу је са
критеријумима из члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна
активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером
пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским
стандардима.
У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни
интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје потпуна
усклађеност планираних активности са реалним проблемима, потребама и
приоритетима циљних група, постојање идентификованих и јасно дефинисаних
потреба циљних група, изводљивост пројекта са становишта усклађености планираних
активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група и
расположиви кадровски и професионални капацитети и искуство подносиоца пројекта
које гарантују реализацију пројекта (члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 3. и 4., тачка 2.
алинеја 1, тачка 3. алинеје 2. и 3. Правилника).
Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју
људских права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном
информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног
информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима (у
даљем тексту: Закон).

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и
оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном
износу од 480.000,00 динара, већ у износу од 200.000,00 динара.
3. Подносилац пријаве, Агенција ,,МР Медиа“ Шабац, Краља Милана 9, ,Шабац , чија
је пријава запримљена у року, 19.02.2021. године, конкурисао је са пројектом
,,Владимирци на длану “. Укупна вредност пројекта је 1.734.000,00 динара, од тога
сопствени приходи износе 900.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета
јединице локалне самоуправе износе 834.000,00 динара.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на
Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области
јавног информисања у 2019. години ( у даљем тексту: Јавни позив) и у складу је са
критеријумима из члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна
активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером
пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским
стандардима.
У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни
интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје усклађеност
планираних активности са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних
група, изводљивост пројекта са становишта усклађености планираних активности са
циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група (члан 18. став 1. тачка
1. алинеја 3, тачка 2. алинеја 1., Правилника).
Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју
људских права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању
грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања
дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.
У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и
оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном
износу од 834.000,00 динара, већ у износу од 500.000,00 динара.
4. Подносилац пријаве, РТВ АС Шабац – ТВ АС “ Шабац, Краља Милана 9, Шабац,
чија је пријава запримљена у року, 19.02.2021. године, конкурисао је са пројектом
,,Владимирачка бразда“. Укупна вредност пројекта је 1.993.600,00 динара, од тога
сопствени приходи износе 1.000.000,00 динара, а средства за која се аплицира из
буџета јединице локалне самоуправе износе 993.600,00 динара.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на
Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области
јавног информисања у 2019. години ( у даљем тексту: Јавни позив) и у складу је са
критеријумима из члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна
активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером
пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским
стандардима.

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни
интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту дају усклађеност
планираних активности са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних
група, мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта и
разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта (члан 18. став 1. тачка 1. алинеја
3, тачка 2. алинеја 3. и 4., Правилника).
Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју
људских права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању
грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања
дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.
У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и
оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном
износу од 993.600,00 динара, већ у износу од 650.000,00 динара.
5. Подносилац пријаве, Предузеће за информисање ,,Инфо 24 Медиа“ ДОО Београд,
Београд, Макензијева 79 , Београд, чија је пријава запримљена у року, 23.02.2021.
године, конкурисао је са пројектом ,,Од злата вода“. Укупна вредност пројекта је
1.250.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 256.000,00 динара, а средства
за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 994.000,00 динара.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на
Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области
јавног информисања у 2019. години ( у даљем тексту: Јавни позив) и у складу је са
критеријумима из члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна
активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером
пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским
стандардима.
У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни
интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту дају усклађеност
планираних активности са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних
група, висок степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе и
изводљивост плана реализације пројекта (члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 3, тачка 2.
алинеја 2. и 4., Правилника).
Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју
људских права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању
грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања
дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.
У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и
оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном
износу од 994.000,00 динара, већ у износу од 200.000,00 динара.
6. Подносилац пријаве, Удружење за борбу против дискриминације „Посматрач “ место,
, Антифашистичке борбе 4/35. Нови Београд , чија је пријава запримљена у року, 24.
02.2021. године, конкурисао је са пројектом ,,На путу за бољи живот“. Укупна

вредност пројекта је 250.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 50.000,00
динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе
200.000,00 динара.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на
Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области
јавног информисања у 2019. години ( у даљем тексту: Јавни позив) и у складу је са
критеријумима из члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна
активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером
пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским
стандардима.
У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни
интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту дају усклађеност
пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група и
заступљеност иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа
(члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 3. и 5, Правилника).
Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју
људских права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању
грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања
дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.
У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и
оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат подржи у захтеваном износу
од 200.000,00 динара.
7. Подносилац пријаве, ,,Глас Подриња“ Шабац АД, Шабац, Кнеза Лазара 1 , Шабац,
чија је пријава запримљена у року, 24.02.2021. године, конкурисао је са пројектом
,,Владимирачком улицом“. Укупна вредност пројекта је 736.000,00 динара, од тога
сопствени приходи износе 147.200,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета
јединице локалне самоуправе износе 588.800,00 динара.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на
Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области
јавног информисања у 2019. години ( у даљем тексту: Јавни позив) и у складу је са
критеријумима из члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна
активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером
пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским
стандардима.
У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни
интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту дају усклађеност
планираних активности са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних
група, висок степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе (члан 18.
став 1. тачка 1. алинеја 3, тачка 2. алинеја 2., Правилника).
Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју
људских права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању

грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања
дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.
У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и
оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном
износу од 588.800,00 динара, већ у износу од 150.000,00 динара.
8. Подносилац пријаве, ,,Digital media network“ ДОО Београд – Нови Београд,
Милентија Поповића 9 , Беогград, чија је пријава запримљена у року, 25.02.2021.
године, конкурисао је са пројектом ,,24 седам Владимирци“. Укупна вредност
пројекта је 625.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 125.000,00 динара, а
средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе
500.000,00 динара.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на
Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области
јавног информисања у 2019. години ( у даљем тексту: Јавни позив) и у складу је са
критеријумима из члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна
активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером
пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским
стандардима.
У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни
интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту дају усклађеност
пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, постојање
идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група и заступљеност
иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа, (члан 18. став
1. тачка 1. алинеја 3., 4. и 5., Правилника).
Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју
људских права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању
грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања
дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.
У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и
оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат подржи у захтеваном износу
од 500.000,00 динара.
9. Подносилац пријаве, „Милован Миловановић ПР Новинско издавачка агенција Глас
Тамнаве“ Уб, Краља Петра Првог 21 , Уб, чија је пријава запримљена у року,
25.02.2021. године, конкурисао је са пројектом ,,Владимирци на длану“. Укупна
вредност пројекта је 516.350,00 динара, од тога сопствени приходи износе 114.750,00
динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе
401.600,00 динара.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на
Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области
јавног информисања у 2019. години ( у даљем тексту: Јавни позив) и у складу је са

критеријумима из члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна
активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером
пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским
стандардима.
У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни
интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту дају усклађеност
планираних активности са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних
група, постојање идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група и висок
степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе (члан 18. став 1. тачка
1. алинеја и 4., тачка 2. алинеја 1. и 2., Правилника).
Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју
људских права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању
грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања
дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.
У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и
оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном
износу од 401.600,00 динара, већ у износу од 100.000,00 динара.
10. Подносилац пријаве, „Србија Данас ДОО“ Београд, Булевар Михаила Пупина 265/Е,
Београд, чија је пријава запримљена у року, 25.02.2021. године, конкурисао је са
пројектом ,,Економски напредак општине Владимирци“. Укупна вредност пројекта је
900.652,16 динара, од тога сопствени приходи износе 200.652,16 динара, а средства за
која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 700.000,00 динара.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на
Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области
јавног информисања у 2019. години ( у даљем тексту: Јавни позив) и у складу је са
критеријумима из члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна
активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером
пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским
стандардима.
У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни
интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту дају усклађеност
планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних
група, постојање идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група и висок
степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе (члан 18. став 1. тачка
1. алинеја и 4., тачка 2. алинеја 1. и 2., Правилника).
Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју
људских права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању
грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања
дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и
оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном
износу од 700.000,00 динара, већ у износу од 200.000,00 динара.

Комисија није предложила расподелу средства за следеће пројекте:
Ре.
број

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.

Пун назив Подносиоца
пројекта

Назив пројекта

Друштво за радио и
дифузију ,,Тим Радио“
ДОО Прњавор

„Владимирци,
добро место за
Живот“

Савез Срба из региона

,, Српско коло
Владимирци“,

Радио дифузно друштво
РТВ АС Шабац – Радио АС,

,,Регион данас –
Владимрици 2021“

Силвија Сламниг Ћузовић
ПР Рад на веб сајтовима
Аранђеловац
„Шабачке“

,,TV SUPER-SAT
COMMUNICATION“ ДОО,
Милош Стошић ПР
агенција за маркетинг
,,SKAY MEDIA
TEAM“РАНУТОВАЦ
Подринске
Лела Грујић ПР радња за
производњу телевизијског
програма Агро Југ Медиа
Ниш
,,Видик са Цера“ ДОО

,,Туристички
обилазак
Владимираца –
Поделимо лепоту“
,,Хоћу да останем у
Владимирцима“

Седиште
подносиоца
15306 Прњавор,
Арчибалда Рајса
ББ

Назив
медија
,,Тим
Радио“ ДОО
Прњавор

Отона Жупанчића
14
11070 Нови
Београд
15000 Шабац,
Краља Милана 9

Савез Срба
из региона

Гајевачка 12,
34300
Аранђеловац

Хиландарска
1/2/9,
15000 Шабац
Макензијева 79, 6
спрат , 11000
Београд

,,Будућност младих
на селу –
Владимирци“
,, ЈАКА ЖЕНА ЈАКА
ПОРОДИЦА“,

/

/
РТВ АС
Шабац –
Радио АС,
Силвија
Сламниг
Ћузовић ПР
Рад на веб
сајтовима
Аранђелова
ц
„Шабачке“

/

/
/

TV SUPERSAT

,,Градске теме“
,, Кад другарство
боли, школа се не
воли“
,, Сеоске жене,
невидљива радна
снага“

Предлож.
средства

/
Партизанска 10
локал Ц19/1
17501 Врање
Проте Смиљанић
36/5
15000 Шабац
Геце Кона ББ
18106 Ниш

,,SKAY
MEDIA
TEAM“
РАНУТОВАЦ

/
/

Подринске
/

Гимназијска 4,
15300 Лозница

,,Видик са
Цера“ ДОО

/

11.
12.

Радио дифузно предузеће
,,Радио-телевизија Шабац“ ,,Традицијом у
ДОО Шабац
будућност – Мобе“
,, Положај деце у
друштву и њихова
Медијски центар ,,Соко“,
дискриминација“

15000 Шабац,
Кнеза Лазара 1
Стојана Чупића бб
15230 Љубовија

,,Радиотелевизија
Шабац“
ДОО Шабац
Медијски
центар
,,Соко“,

/
/

У складу са чланом 22. став 9. Правилника, Комисија даје следеће образложење за
неприхватање пројеката:
1. Подносилац пријаве, Друштво за радио и дифузију ,,Тим Радио“ Прњавор,
Арчибалда Рајса бб, Прњавор, чија је пријава запримљена у року, 17.02.2021. године,
конкурисао је са Владимирци, добро место за живот. Укупна вредност пројекта је
638.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 134.000,00 динара, а средства за
која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 504.000,00 динара.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је
сакритеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције
привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника
и то: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес
у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 1. тачка 2.
алинеја 1. и 2. Правилника.
Наиме, у пројекту је неадекватна усклађеност планираних активности са циљевима,
очекиваним резултатима и потребама циљних група, а низак је степен утицаја пројекта
на квалитет информисања циљне групе.
Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.
2. Подносилац пријаве, Савез Срба из региона, Нови Београд, Отона Жупанчића 14,
Нови Београд, чија је пријава запримљена у року, 18.02.2021. године, конкурисао је са
пројектом „Српско коло Владимирци“. Укупна вредност пројекта је 380.500,00
динара, од тога сопствени приходи износе 130.500,00 динара, а средства за која се
аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 250.000,00 динара.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са
критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције
привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника
и то: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес
у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 1. тачка 1.
алинеја 2. и 4, тачка 2. алинеја 1. Правилника.

Наиме, реализација пројекта не би допринела остваривању намене конкурса, у пројекту
нису јасно индентификовани и дефинисани проблеми и потребе циљне групе,
неадекватна је усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним
резултатима и потребама циљних група.
Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.
3. Подносилац пријаве, РТВ АС Шабац – Радио АС Шабац , Краља Милана 9, Шабац,
чија је пријава запримљена у року, 19.02.2021. године, конкурисао је са пројектом
,,Регион данас – Владимирци 2021“. Укупна вредност пројекта је 1.082.130,00 динара,
од тога сопствени приходи износе 350.000,00 динара, а средства за која се аплицира
из буџета јединице локалне самоуправе износе 732.130,00 динара.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са
критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције
привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника
и то: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес
у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 1. тачка 2.
алинеја 1., 2. и 5. Правилника.
Наиме, у пројекту, je неадекватна усклађеност планираних активности са циљевима,
очекиваним резултатима и потребама циљних група, неадекватан је степен утицаја
пројекта на квалитет информисања циљне групе као и степен развојне и финансијске
одрживости пројекта.
Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.
4. Подносилац пријаве, Силвија Сламниг Ћузовић ПР Рад на веб сајтовима
Аранђеловац, Гајевачка 12, Аранђеловац, чија је пријава запримљена у року,
19.02.2021. године, конкурисао је са пројектом ,,Туристички обилазак Владимираца –
Поделимо лепоту“. Укупна вредност пројекта је 180.000,00 динара, од тога сопствени
приходи износе 60.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице
локалне самоуправе износе 120.000,00 динара.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са
критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције
привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника
и то: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес
у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 1. тачка 1.
алинеја 4., тачка 2. алинеја 1. и 2. Правилника.
Наиме, у пројекту нису јасно индентификовани и дефинисани проблеми и потребе
циљне групе, неадекватна је усклађеност планираних активности са циљевима,

очекиваним резултатима и потребама циљних група, низак је степен утицаја пројекта
на квалитет информисања циљне групе.
Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.
5. Подносилац пријаве,,Шабачке“ ,.Шабац, Хиландарска 1/2/9, Шабац, чија је пријава
запримљена у року, 19.02.2021. године, конкурисао је са пројектом ,,Хоћу да останем
у Владимирцима“. Укупна вредност пројекта је 1.002,450,00 динара, од тога
сопствени приходи износе 213.200,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета
јединице локалне самоуправе износе 789.250,00 динара.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са
критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције
привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника
и то: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес
у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 1. тачка 2.
алинеја 1. и 2. Правилника.
Наиме, у пројекту је неадекватна усклађеност планираних активности са циљевима,
очекиваним резултатима и потребама циљних група, као и степен утицаја пројекта на
квалитет информисања циљне групе.
Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.
6. Подносилац пријаве, ,,TV SUPER-SAT COMMUNICATION“ ДОО Макензијева 79, 6.
спрат, Београд, чија је пријава запримљена у року, 23.02.2021. године, конкурисао је
са пројектом ,,Градске теме“. Укупна вредност пројекта је 1.826.000,00 динара, од
тога сопствени приходи износе 918.000,00 динара, а средства за која се аплицира из
буџета јединице локалне самоуправе износе 908.000,00 динара.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са
критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције
привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника
и то: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес
у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 1. тачка 1.
алинеја 3. и 4., тачка 2. алинеја 2. Правилника.
Наиме, у пројекту нису јасно индентификовани и дефинисани проблеми и потребе
циљне групе, неадекватна је усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама
и приоритетима циљних група, а низак је степен утицаја пројекта на квалитет
информисања циљне групе.
Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.

7. Подносилац пријаве, Милош Стошић ПР агенција за маркетинг ,,SKAY MEDIA
TEAM“ Врање , Партизанска 10, локал Ц 19/1, Врање чија је пријава запримљена у
року, 25.02.2021. године, конкурисао је са пројектом ,,Кад другарство боли, школа се
не воли“. Укупна вредност пројекта је 2.129.000,00 динара, од тога сопствени приходи
износе 1.174.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне
самоуправе износе 955.000,00 динара.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са
критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције
привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника
и то: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни
интерес у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 1.
тачка 2. алинеја 2., тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника.
Наиме, у пројекту степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе није
адекватан, прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност
предвиђеног трошка са пројектним активностима, економске оправданости предлога
буџета у односу на циљ и пројектне активности.
Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.
8. Подносилац пријаве, „Подринске“, Шабац, Проте Смиљанића 36/5, Шабац, чија је
пријава запримљена у року, 25.02.2021. године, конкурисао је са пројектом ,,Сеоске
жене, невидљива радна снага“. Укупна вредност пројекта је 969.564,00 динара, од
тога сопствени приходи износе 206.690,00 динара, а средства за која се аплицира из
буџета јединице локалне самоуправе износе 762.874,00 динара.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са
критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције
привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника
и то: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес
у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 1. тачка 1.
алинеја 3., 4. и 5., тачка 2. алинеја 4. Правилника.
Наиме, у пројекту је неадекватна усклађеност пројекта са реалним проблемима,
потребама и приоритетима циљних група, нису јасно индентификовани и дефинисани
проблеми и потребе циљне групе, неадекватна је заступљеност иновативног елемента
у пројекту и новинарско истраживачког приступа а неадекватна је и разрађеност и
изводљивост плана реализације пројекта.
Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.

9. Подносилац пријаве, Лела Грујић ПР радња за производњу телевизијског програма
Агро Југ Медиа, Ниш, Геце Кона бб, Ниш, чија је пријава запримљена у року,
25.02.2021. године, конкурисао је са пројектом ,,Будућност младих на селу –
Владимирци“. Укупна вредност пројекта је 402.400,00 динара, од тога сопствени
приходи износе 208.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице
локалне самоуправе износе 194.400,00 динара.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са
критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције
привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника
и то: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес
у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 1. тачка 1.
алинеја 5., тачка 2. алинеја 2. Правилника.
Наиме, у пројекту, недостаје заступљеност иновативног елемента у пројекту а
новинарско истраживачког приступа степен утицаја пројекта на квалитет
информисања циљне групе није адекватан.
Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.
10. Подносилац пријаве, ,,Видик са Цера“ ДОО, Лозница, Гимназијска 4, Лозница , чија
је пријава запримљена у року, 22.02.2021. године, конкурисао је са пројектом ,,ЈАКА
ЖЕНА ЈАКА ПОРОДИЦА“. Укупна вредност пројекта је 482.400,00 динара, од тога
сопствени приходи износе 97.400,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета
јединице локалне самоуправе износе 385.000,00 динара.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са
критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције
привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника
и то: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес
у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 1. тачка 1.
алинеја 4., тачка 2. алинеја 1. и 4. Правилника.
Наиме, у пројекту нису јасно индентификовани и дефинисани проблеми и потребе
циљне групе, неадекватна је усклађеност планираних активности са циљевима,
очекиваним резултатима и потребама циљних група, разрађеност и изводљивост плана
реализације пројекта није на потребном нивоу.
Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.
11. Подносилац пријаве, Радио дифузно предузеће ,,Радио-телевизија Шабац“ ДОО
Шабац, Кнеза Лазара 1, Шабац, чија је пријава запримљена у року, 25.02.2021.
године, конкурисао је са пројектом ,,Традицијом у будућност – Мобе“. Укупна
вредност пројекта је 897.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 537.000,00

динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе
360.000,00 динара.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са
критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције
привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника
и то: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес
у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 1. тачка 1.
алинеја 4., тачка 2. алинеја 1., 2. и 4. Правилника.
Наиме, у пројекту нису јасно индентификовани и дефинисани проблеми и потребе
циљне групе, неадекватна је усклађеност планираних активности са циљевима,
очекиваним резултатима и потребама циљних група, степен утицаја пројекта на
квалитет информисања циљне групе, као и разрађеност и изводљивост плана
реализације пројекта није на потребном нивоу.
Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.
12. Подносилац пријаве, ,,Петица“ Коцељева Д.О.О., Коцељева, Немањина 108,
Коцељева, чија је пријава запримљена у року, .22.02.2021. године, конкурисао је са
пројектом ,,Еко друштво“. Укупна вредност пројекта је 714.000,0 динара, од тога
сопствени приходи износе 144.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета
јединице локалне самоуправе износе 570.000,00 динара.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са
критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције
привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника
и то: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес
у области јавног информисања. Пре свега, пројекат не информише већ едукује,
Пројекат није усклађен са чланом 18. став 1. тачка 2. алинеја 4., тачка 4. алинеја 1. и 2.
Правилника.
Наиме, иако не информише већ едукује, у самом пројекту неадекватна је разрађеност и
изводљивост плана реализације пројекта није на потребном нивоу, недадекватна је
прецизност и разрађеност буџета пројекта, те нема
потребне усклађености
предвиђених трошкова са пројектним активностима, а нема ни економске
оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектних активности.
Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.

