
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ 
БРОЈ:02-11/21-III 
ДАТУМ: 19.03.2021. године 
В л а д и м и р ц и 
 

ЗАПИСНИК 
                                                                           О 
РАДУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА И ДАВАЊЕ ПРЕДЛОГА 

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОJЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ JАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ у 2021 ГОДИНИ 
 

 

Датум одржавања седница: 19.03.2021. године 

Време одржавања седница: Од 11,00 часова до 17:45 часова 

Место одржавања седница:  Општина Владимирци 

Адреса: УЛ. Светог Саве,бр. 34., општина 
Владимирци 

Присутни:  

 Комисија у саставу:  

 1.Ивица Шмит из Србобрана, Удружење 
радио станица „РАБ СРБИЈА“  

 2. Татјана Јовичић из Лознице, - Удружење 
новинара Србије - УНС 

 3. Бојан Николић из Суботице, - самостални 
медијски радник 

 Славица Мирковић, члан стручне службе 
који врши функцију секретара Комисије. 

 

Дневни ред: 1. Избор председника Комисија; 

2. Разматрање и оцењивање пројеката; 

3. Утврђивање предлога о расподели средстава; 

4. Ставови, препоруке и закључци чланова 
Комисије. 

 
Пре почетка рада, члановима Комисије је уручено Решење председника општине 

Владимирци, број: 401-93/21-III, од 05.03.2021. године, којим је именована стручна 
комисија, а које им је раније послато електронским путем и постављено на званичном 
сајту општине Владимирци. 



 

Чланови Комисије упознати су са наменом и циљем конкурса, условима, 
критеријумима и процедуром суфинансирања пројеката у области јавног информисања. 

Предочено им је да се Конкурс расписао ради пружања суфинансирања 
производње медијских садржаја који доприносе остваривању јавног интереса у области 
јавног информисања, дефинисаног чланом 15. Закона о јавном информисању и 
медијима.  

 
Чланови Комисије су обавештени да је за овај Конкурс у општинском буџету 

опредељено 3.000.000,00 динара, док укупна висина средстава коју подносиоци траже за 
пројекте,  износи 13.172.654,00 динара.  

 
Упознати су са податком да је на Конкурс приспело 23 предлога пројеката.  
У складу са Законом о јавном информисању и медијима, није било пројеката који  

се реализовали на неком од језика националних мањина. Чланови Комисије су имали 
увид у пристигло мишљење, као и у податке добијене од Регулаторног тела за 
електронске медије (РЕМ) и Савета за штампу.  

 
Провера документације поднете на Конкурс извршена је од стране стручне службе и 

односила се на испуњеност услова за учешће на конкурсу и поштовање рокова. Чланови 
комисије су узели на увид Записник комисије стручне службе о испуњености услова 
приспелих пројеката. Од 23 поднетих пројеката сви су испунили формалне услове  и сви су 
узети у разматрање. 

Од 23 поднетих пројеката 22 предлога пројекта су су испунили формалне услове  и узети 
су у разматрање. Предлог пројекта који је доставио Медијски центар ,,Соко“,, Стојана Чупића 
бб 15230 Љубовија,  није узет у разматрање јер је стигао ван прописаног рока, стигао је дана. 
01.03.2021. године а увидом у печат на коверти се види датум слања .25.02.2021, у 18,00 h,  што 
је ван прописаног рока. 

 
Након увида у списак приспелих пројеката, сваки члан Комисије је дао писaну изјаву да 

није у сукобу интереса и да не обавља јавну функцију. 
Констатовано је да постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање Комисије. 

Предложене тачке  дневног реда једногласно су усвојене од стране чланова Комисије. 
 
 
 РAД КОМИСИЈЕ: 
 

1. Избор председника Комисије 
 
За председника Комисије једногласно је изабран  Ивица Шмит. 

2. Разматрање и оцењивање пројеката 
 

Чланови Комисије су разматрали 22 пројекта 
 



 

Ре. 
број 

Пун назив Подносиоца 
пројекта Назив пројекта 

 
Седиште 
подносиоца 

 
Назив 
медија 

Предлож. 
средства 

1.  

Предузеће за промет и 
услуге у 
телекомуникације и 
маркетинг Радио 
Владимирци ДОО 

„Актуелности у 
општини“ 

15225 
Владимрци, 
Ул.Светог Саве 
57 

Радио 
Владимирц
и ДОО 

300.000,00 

2.  
Друштво за радио и 
дифузију ,,Тим Радио“ 
ДОО Прњавор 

 „Владимирци, 
добро место за  
Живот“ 

15306 Прњавор, 
Арчибалда Рајса 
ББ  
 

,,Тим 
Радио“ 
ДОО 
Прњавор / 

3.  

Мирјана Чворић 
Губелић ПР 
Производња 
телевизијског 
програма ,, Publicinfo“ 
Шабац, 

,,Наслеђе 
Посавотамнаве“ 

15000 ШАБАЦ 
Краља Милана 
53 

,, 
Publicinfo“ 
Шабац, 

200.000.00 

4.  
Савез Срба из региона 

,, Српско коло 
Владимирци“, 

Отона 
Жупанчића 14 
11070 Нови 
Београд 

Савез Срба 
из региона 

/ 

5.  
Агенција ,,МР Медиа“ 

,,Владимирци на 
длану “, 

Краља Милана 9 
, 15000 шабац 

Агенција 
,,МР 
Медиа“ 500.000,00 

6.  
Радио дифузно друштво 
РТВ АС Шабац – ТВ 
АС,  

,,Владимирачка 
бразда“ 

15000 Шабац,  
Краља Милана 9 

РТВ АС 
Шабац – 
Радио АС,, 650.000.00 

7.  
Радио дифузно друштво 
РТВ АС Шабац – Радио 
АС,  

,,Регион данас – 
Владимрици 
2021“ 

15000 Шабац,  
Краља Милана 9 

РТВ АС 
Шабац – 
Радио АС, / 

8.  
Силвија Сламниг 
Ћузовић ПР Рад на веб 
сајтовима Аранђеловац 

,,Туристички 
обилазак 
Владимираца – 
Поделимо 
лепоту“ 

Гајевачка 12, 
34300 
Аранђеловац 

Силвија 
Сламниг 
Ћузовић 
ПР Рад на 
веб 
сајтовима 
Аранђелов
ац / 

9.  
„Шабачке“ 

,,Хоћу да останем 
у 
Владимирцима“ 

Хиландарска 
1/2/9, 
15000 Шабац 

„Шабачке“ 

/ 

10.  
,,TV SUPER-SAT 
COMMUNICATION“ 
ДОО,  ,,Градске теме“ 

Макензијева 79, 
6 спрат , 11000 
Београд 

TV 
SUPER-
SAT 

/ 

11.  
Предузеће за 
информисање ,,Инфо 24 
Медиа“ ДОО Београд,  ,, Од злата вода“ 

Макензијева 79, 
6 спрат , 11000 
Београд 

,,Инфо 24 
Медиа“ 
ДОО 
Београд, 200.000,00 



 

12.   

Удружење за борбу 
против 
дискриминације 
Посматрач, 

;,На путу за бољи 
живот“ 

Антифашистичк
е борбе 4/35,  
11060 Нови 
Београд 

Удружење 
за борбу 
против 
дискримин
ације 
Посматрач, 200.000,00 

13.  
Акционарско друштво 
,,Глас Подриња“ 
Шабац  

,,Владимирачком 
улицом“, 

15000 Шабац 
Кнеза Лазара1 

,,Глас 
Подриња“ 
Шабац 150.000,00 

14.  

Милош Стошић ПР 
агенција за маркетинг 
,,SKAY MEDIA 
TEAM“РАНУТОВАЦ 

,, Кад другарство 
боли, школа се 
не воли“ 

Партизанска  10 
локал Ц19/1 
17501 Врање 

,,SKAY 
MEDIA 
TEAM“ 
РАНУТОВ
АЦ / 

15.  
,,Digital media network“ 
ДОО Београд-Нови 
Београд  

,,24 седам: 
Владимирци“ 

Милентија 
Поповића 9, 
11070 Београд 

 

500.000,00 

16.  

Милован Миловановић 
ПР Новинско 
издавачка агенција 
Глас Тамнаве Уб 

Владимирци на 
длану, 
документарни 
инфорамтивни 
садржаји 
посвећени 
инфраструктурн
им пројектма , 
развоју 
образовања, 
спортским и 
култрурним 
дешавањима 

Краља Петра 
првог  21  
14210 Уб 

 

100.000,00 

17.  
Подринске  

,, Сеоске жене, 
невидљива радна 
снага“ 

Проте 
Смиљанић 36/5 
15000 Шабац 

 

/ 

18.  

 Лела Грујић ПР радња 
за производњу 
телевизијског 
програма Агро Југ 
Медиа Ниш 

,,Будућност 
младих на селу – 
Владимирци“ 

Геце Кона ББ 
18106 Ниш 

Подринске 

/ 

19.  
,,Видик са Цера“ ДОО  

,, ЈАКА ЖЕНА 
ЈАКА 
ПОРОДИЦА“, 

Гимназијска 4, 
15300 Лозница 

,,Видик са 
Цера“ ДОО 

/ 

20.  

Радио дифузно 
предузеће ,,Радио-
телевизија Шабац“ 
ДОО Шабац 

,,Традицијом у 
будућност – 
Мобе“ 

15000 Шабац, 
Кнеза Лазара 1 

,,Радио-
телевизија 
Шабац“ 
ДОО 
Шабац / 

21.  
Србија Данас ДОО,  

,,Економски 
напредак 
општине 
Владимирци 

Булевар 
Михаила Пупина 
бр165/Е, 11070 
Земин 

Србија 
Данас 
ДОО, 

200.000,00 



 

22.  Медијски центар 
,,Соко“, 

,, Положај деце у 
друштву и 
њихова 
дискриминација
“ 

Стојана Чупића 
бб 15230 
Љубовија  

Медијски 
центар 
,,Соко“, 

/ 
 
 
 
Сваки члан Комисије је добио текст Конкурса, у коме су наведени критеријуми за оцену 
пројеката, примерак сваког пројекта редоследом из табеле, како би истовремено стекли 
увид у њих. 
 Договорен је следећи начин рада: након увида у сваки пројекат, чланови Комисије, 
износе описне оцене и разлоге за прихватање или подршку за сваки пројекат. Након 
тога, чланови Комисије усаглашaвају образложење, које секретар Комисије уписује у 
одређено поље у електронској форми табеле. 
Пројекти су разматрани са становишта основних критеријума и они пројекти који их не 
испуњавају су разврстани у групу за коју ће комисија предложити да не требају бити 
подржани. Затим су пројекти који испуњавају основне критеријуме разматрани са 
становишта оправданости трошкова и усклађености буџета са циљевима и 
активностима наведеним у пројекту. Након селекције пројеката у другом кругу, чланови 
Комисије су приступили анализи приложених табела буџетских ставки  пројеката које 
ће предложити да буду подржани како би проценили висину средстава за подршку 
реализацији пројекта.  
Чланови Комисије су приликом оцењивања пројеката имали увид и у документ 
Регулаторног тела за електронске медије, број: 07-423/21-1 од 09.03.2021. године,  и 
Савета за штампу од 05.03.2021. године у којима је наведено да у протеклој години 
ниједном подносиоцу пријаве није изречена нека од мера због кршења професионалних 
и етичких стандарда, како би пројекте сагледали са становишта друге групе основних 
критеријума.  
 
3. Утврђивање предлога о расподели средстава са образложењем 
 
Чланови Комисије су предложили да се средства у износу од 3.000.000,00  динарa 
расподеле за реализацију 10 пројеката за који су установили да су у складу са наменом 
Конкурса и критеријумима утврђеним чланом 18. Правилника, сматрајући да ће њихова 
реализација испунити основне циљеве Конкурса, и о томе сачинили, као посебан 
документ ПРЕДЛОГ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА.  
 
 
4. Ставови, препоруке и закључци чланова Комисије 
 
 
Комисија није имала препоруке које треба упутити надлежним инстанцама везане за 
конкурс. 
 



  


