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ОПШТИНА СОКОБАЊА 

Председник општине 

Светог Саве 23 

I Број: 401-91-7/2022 

Дана 13.05.2022. године 

СОКОБАЊА 

Светог Саве 23 

 

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник 

РС“ број 83/2014, 58/2015,  12/2016), члана 24. Правилника  о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС “ број 

16/2016  и  8/2017), члана 95-97 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени 

гласник РС“ број 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013, 119/2014 и 23/2021), члана 43. 

став 2. и став 6. и члана 44. став  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/2007,  83/2014 и 101/2016-др.закон и 47/2018) члана 16. став 1. тачка 10. и 67. став 1. тачка 

9) Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ број 6/2019),  Јавноg 

конкурсa за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја 

из области јавног информисања на територији општине Сокобања у 2022. години и 

образложеног предлога Комисије за оцену пројеката о расподели средстава поднетих на 

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног 

информисања на територији општине Сокобања у 2022. години, број I Број: 401-91-3/2022 од 

26.04.2022. године, Председник општине Сокобања, је дана 13.05.2022. године, донео следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 

о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из 

области јавног информисања на територији општине Сокобања у 2022. години 

I 

Средства из буџета Општине Сокобања за 2022. годину намењена суфинансирању 

пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији 

општине Сокобања у 2022. години, у укупном износу од 7.000.000,00 динара.  

Средства се одобравају за реализацију пројеката увођења, побољшања  или проширења  

програмских садржаја у новинама или електронским медијима, који се дистрибуирају или 

емитују на територији општине Сокобања, а од посебног су значаја за јавно информисање 

грађана општине Сокобања, укључујући и интернет странице уписане у регистар медија. 

Право да добију средства имају  и медији који имају националну покривеност, под 

условом да је предложени пројекат од значаја за грађане општине Сокобања.  

Носиоци пројекта могу бити приватна предузећа и невладине и друге непрофитне 

организације, издавачи медија уписаних у Регистар медија при Агенцији за привредне 

регистре, као и аудио и аудио/видео продукције које имају потписан уговор или оверену изjаву 

издавача медија или медија у коjима ће програмски садржаjи бити емитовани, а који су 

уписани у Регистар медија при Агенцији за привредне регистре (обавезно само за правна лица 

и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског, односно радиjског програма). 

 Подносиоци пројеката, којима су средства додељена за суфинансирање пројеката 

производње медијских садржаја из области јавног информисања, називи пројеката и износ 

распоређених средстава, а на основу предлога конкурсне комисије, наведени су у следећој 

табели: 
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Ред

ни 

број  

Назив медија Назив пројекта Додељени износ у динарима 

 

1 
RTV”BELLE AMIE” DOO 

NIŠ  
„Општински водич“ 1.500.000,00 

2 
Друштво за информисање 

"Ал прес" д.о.о-Алексинац 

Села Сокобање на 

страницама,, Новина 

сокобањских “ 

500.000,00 

3 
Друштво за информисање 

"Ал прес" д.о.о-Алексинац 
„Живот у Сокобањи“ 1.000.000,00 

4 
„СОКО ИНФО“ДОО 

НИШ 
,, Са праве стране“ 1.500.000,00 

5 

Игор Спасић ПР Агенција 

за производњу 

кинематографских дела, 

аудиовизуелних 

производа и релевизијског 

програма BALANCE 

MEDIA NIŠ 

,,Ружа ветрова“ 1.500.000,00 

6 Србија данас доо 
Разгледница из 

Сокобање 
1.000.000,00 

 

 

 Средства за суфинансирање пројеката којим ће се суфинансирати пројекти производње 

медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Сокобања у 2022. 

години опредељена су у укупном износу од 7.000.000,00 динара, Одлуком о буџету општине 

Сокобања за 2022. години на позицији 105, конто 423000 – развој културе и информисања.  

    II 

 Опредељена средства за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за 

штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за 

суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. 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 гласник РС“ број 

13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013, 119/2014 и 23/2021), односно по правилима за 

државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ). 

 

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за 

телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.  

  

     III 

 Сви учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, дужни су да 

без одлагања, а најкасније у року од 8 дана од пријема решења, доставе нову спецификацију 

трошкова у складу са додељеним средствима (образац – Ревидиран буџет пројекта) или 

обавештење да одустају од средстава која су им додељена, као и наменски рачун на коме ће се 

уплаћивати средства за реализацију изабраног пројекта. 

 

IV 

 Скенирано Решење о расподели средстава објављује се на званичном сајту општине 

Сокобања и доставља сваком учеснику конкурса у електронској форми. 

 

V 
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Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

        Општина Сокобања је дана 07. марта 2022. године у дневном листу „Информер“, као и на 

сајту општине Сокобања, објавила Јавни конкурс за суфинансирање пројеката производње 

медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Сокобања у 2022. 

години. Рок за подношење пријава на конкурс је истекао 28. марта 2022. године. 

 

  На конкурс, до истека рока за подношење пријава,  медији су поднели  пројекте и то:  

Р.БР ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ НАЗИВ ПРОЈЕКТА 
 УКУПНА ВРЕДНОСТ 

ПРОЈЕКТА  у РСД 

 СРЕДСТВА ЗА 
КОЈА 

АПЛИЦИРА у 
РСД  

1 
DOO”ISTOK COMPANY”-

SALAŠ-TV ISTOK 
,,Исток у Сокобањи“ 1.600.000,00 800.000.,00 

2 RTV”BELLE AMIE” DOO NIŠ „Општински водич“- 3.000.000,00 1.500.000,00 

3 

Мануела Радојковић 

пр,агенција за производњу 

кинематографских дела, аудио 

визуелних производа и 

телевизијског програма, 

Helloanimation, Ниш, 

продукција 

Енергетска 

ефикасност у 

Сокобањи 

910.000,00 450.000,00 

4 
Друштво за информисање,,Ал 

прес“ д.о.о.-Алексинац 

Села Сокобање на 

страницама ,,Новина 

сокобањских“ 

1.300.000,00 1.020.000,00 

5 
Предузеће ,,Агро-

пресс“ д.о.о.Гредетин 

„Зашто су волели 

Сокобању“ 
165.000,00 125.000,00 

6 
ДОО за издавање новина "ММ 

БОНЕД" БОР 

„Сеоски туризам чува 

село“ 
396.228,00 316.986,00 

7 
Друштво за информисање,,Ал 

прес“ д.о.о.-Алексинац 
Живот у Сокобањи 1.920.000,00 1.440.000,00 

8 ,,Соко Инфо“доо Ниш „Са праве стране“ 3.000.000,00 1.500.000,00 

9 
ДОО за издавање новина "ММ 

БОНЕД" БОР 

Лековите чари 

Сокобање 
383.004,00 306.420,00 

10 

Мото боем транс огранак , МБ 

портал Неготин, издавач, МБ 

портал 

Шанса за младе 1.687.500,00 1.350.000,00 

11 NOVA showtime doo Зајечар 
МИСТИКА ИСТОКА-

СОКОБАЊА 
2.912.258,35 1.421.522,38 

12 
Мото боем транс доо  огранак 

тв транс, Неготин 
Успешан почетак 3.000.000,00 1.500.000,00 

13 
Мултикултура Србије, Мала 

Врбница,Град Крушевац 

Прошлост, садашњост 

и будућност Руса у 

Сокобањи 

395.000,00 315.000,00 

14 

Регионални туристички центар 

доо Књажевац, огранак 

Књажевачка хроника, портал 

„Заборављени“ 1.012.500,00 810.000,00 

15 ТИМОЧКА ДОО Зајечар 
,,Туристички компас“-

општина Сокобања 
905.000,00 715.000,00 

16 Игор Спасић ПР Агенција за Ружа ветрова 3.000.000,00 1.500.000,00 
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производњу кинематографских 

дела, аудиовизуелних 

производа и телевизијског 

програма BALANCE MEDIA 

Ниш 

17 

Kopernikus sistems доо Београд, 

огранак КОПЕРНИКУС 

ПРОДУКЦИЈА 

Сокобања чека баш 

вас! 
2.125.000,00 1.000.000,00 

18 
Радио телевизија Мајданпек 

д.о.о. ( Т1 телевизија) 

,,Поглед у прошлост“-

Општина Сокобаља 
1.250.000,00 608.000,00 

19 

Јелена Љешњак пр Агенција за 

производњу кинематографских 

дела, аудиовизуелних 

производа и телевизијског 

производа видео визија ниш 

СПЕКТАР 3.000.000,00 1.500.000,00 

20 

Агенција за рекламу,,Канал 12-

037“Крушевац, Марина 

Николић пр 

,,Лечење, 

рехабилитација, 

туризам, рекреација-

Сокобања“ 

1.270.600,00 595.600,00 

21 ЗОНА ПЛУС ДОО 

Развој Сокобање: 

Зеленом стазом ка 

будућности“ 

2.845.000,00 1.405.000,00 

22 
Вук Старинац ПР Маркетинг 

Волф Медиа Свилајнац 

Приче из Сокобање-

серијал емисија о 

туризму у функцији 

локалног економског 

развоја 

472.500,00 374.500,00 

23 
Радио Телевизија Мајданпек 

д.о.о. (Т1 телевизија) 

,,Видокруг“-општина 

Сокобања 
1.617.000,00 1.211.000,00 

24 Србија Данас  доо 
,,Разгледница из 

Сокобање“ 
1.366.212,00 1.000.000,00 

25 

Corvus друштво за аудио и 

видео продукцију и 

дистрибуцију доо 

Београд(Чукарица) 

Пулс Сокобање 625.000,00 500.000,00 

26 
Агенција за консалтинг 

ЛОТИС, Саша Пауновић пр 

Медијска писменост 

младих 
160.000,00 125.000,00 

27 

Друштво са ограниченом 

одговорношћу LASER VISION 

д.о.о. 

Туристичка 

разгледница Сокобање 
3.079.000,00 1.462.000,00 

28 ДОО РАДИО МАГНУМ-18 

Сокобања-културна и 

природна ризница 

источне Србије 

833.700,00 665.700,00 

29 
ЈУГОСЛОВЕНСКА БИЗНИС 

МРЕЖА ДОО, YU-BI-NET 

ЈАВНО 

ДОБРО,документарно-

едукативни ТВ серијал 

6.283.200,00 1.500.000,00 

 

30 

 

Спортски савез града Зајечара 

,,Бирам спорт“-

сокобањски спортски 

таленти 

400.000,00 300.000,00 

 

31 

 

Лела Грујић ПР радња за 

производњу телевизијског 

програмаАгро Југ Медиа Ниш 

Удруживање и 

задругарство као 

неопходност-

Сокобања 

693.220,00 286.000,00 

 

32 

 

Удружење за развој културе и 

туризма Соколаца 
Срцем кроз Сокобању 421.800,00 421.800,00 

ivan

ivan
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33 

 

Јелена Ђорђевић предузетник, 

Рачунарско програмирање 

софтарт суви до 

Побољшање 

информисаности на 

територији општине 

Сокобања у областима 

популационе политике 

и очувања здравља 

људи 

657.000,00 501.000,00 

 

34 

 

Нада Гудурић пр Агенција за 

информативну делатност и 

маркетинг NPRESS Бор 

Сокобања-Соко 

здравље 
551.000,00 431.000,00 

 

35 

 

Удружење новинара Круг 
Сокобања-удахни 

живот, врати здравље 
569.300,00 449.000,00 

 

36 

 

Саша Стојановић пр 

Софтверски инжењеринг 360 

ВР Сокобања 

Етно туризам 

Сокобање 
900.000,00 800.000,00 

 

37 

 

Милош Стошић пр Рачунарско 

програмирање CLOUDCODE 

Ниш 

НЕ! Мир у кући, 

породично насиље 

међу нама. 

565.000,00 440.000,00 

 

38 

 

Агенција за рекламу,,Канал 12-

037“ Крушевац, Марина 

Николић ПР 

Разгледница из 

Сокобање 
840.000,00 652.000,00 

 

39 

 

Саша Стојчић пр, Производња 

кинематографских дела аудио-

визуелних производа и 

телевизијског програма СД 

СТУДИО Ргоште 

,,Српско село, 

европско село“ 
779.000,00 605.000,00 

40 

Саша Стојчић пр, Производња 

кинематографских дела аудио-

визуелних производа и 

телевизијског програма СД 

СТУДИО Ргоште 

,,Српско село, 

европско село“ 
1.352.000,00 660.000,00 

 

 

        Прегледом пристигле документације, установљено је да су учесници конкурса, поднели 

потпуне и благовремене пријаве. 

 

         На основу одредаба Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања, Комисија је узела на увид Записник стручне службе 

о испуњености услова за учешће на конкурсу и поштовању рокова (члан 11. Правилника), 

сачињеног марта 2022. године,  допис Савета за штампу од 18.04.2022. године, а ради 

оцењивања учесника конкурса по критеријуму из члана 18. став 3. тачка 1. Правилника, 

односно да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа регулаторних 

тела или тела саморегулације у последњих годину дана због кршења професионалних и 

етичких стандарда.  

 

   Комисија за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката 

производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине 

Сокобања у 2022. години је на основу члана 25. став 1. Закона о јавном информисању и 

медијима и члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса 

у области јавног информисања, извршила оцену свих пројеката поднетих на конкурс и 

утврдила предлог о расподели средстава са образложењем. 

 

   Комисија за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката 

производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине 

Сокобања у 2022. години је у Предлогу о расподели средстава, број : I Број: 401-91-5/2022 од 

ivan
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12.05.2022. године појединачно ценила све поднете пројекте и предложила да се средства 

доделе наведеним подносиоцима пројекта:  

 

1 
RTV”BELLE AMIE” DOO 

NIŠ  
„Општински водич“ 1.500.000,00 

2 
Друштво за информисање 

"Ал прес" д.о.о-Алексинац 

Села Сокобање на 

страницама,, Новина 

сокобањских “ 

500.000,00 

3 
Друштво за информисање 

"Ал прес" д.о.о-Алексинац 
„Живот у Сокобањи“ 1.000.000,00 

4 
„СОКО ИНФО“ДОО 

НИШ 
,, Са праве стране“ 1.500.000,00 

5 

Игор Спасић ПР Агенција 

за производњу 

кинематографских дела, 

аудиовизуелних 

производа и релевизијског 

програма BALANCE 

MEDIA NIŠ 

,,Ружа ветрова“ 1.500.000,00 

6 Србија данас доо 
Разгледница из 

Сокобање 
1.000.000,00 

 

 

 

     Образложење Комисије за пројекте који су подржани и пројекте који нису подржани је 

следеће: 

ПРОЈЕКТИ КОЈИ СУ ПОДРЖАНИ: 

 

 1. Подносилац пријаве, „СОКО ИНФО“ ДОО НИШ, Генерала Боже Јанковића бр. 9 Ниш-

Медијана,  доставио је у предвиђеном року  пројекат „Са праве стране", који је запримљен 

25.3.2022. године, чија је укупна вредност 3.000.000,00 динара и предложио суфинансирање 

истог у износу од 1.500.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу са 

критеријумима из члана 18. став 1 тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. Комисија је већином 

гласова подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта остварује циљ 

јавног интереса у области јавног информисања у складу са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 

1. Правилника. Предлогом пројекта доприноси се остваривању намене конкурса због 

разрађености и изводљивости плана реализације пројекта, којим се остварује критеријум 

јавног интереса у области јавног информисања, а складу са члану 18. став 2. тачка 2. алинеја 

4. Правилника. Комисија је мишљења да захтев за суфинансирање пројекта треба прихватити 

у целини, те би за реализацију наведеног пројекта требало одобрити износ 1.500.000,00 динара. 

 

2. Подносилац пријаве РТВ „BELLE AMIE“ ДОО НИШ, Трг Краља Милана6-8,18000 Ниш,  

доставио је у предвиђеном року  пројекат „Општински водич", који је запримљен 25.3.2022. 

године, чија је укупна вредност 3.000.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у 

износу од 1.500.000,00 динара. 

Комисија је већином гласова подржала предлог пројекта. Наведени пројекат је у складу са 

наменом средстава из Јавног позива и у складу са критеријумима из члана 18. став 1. тачка 2. 

Правилника, и то: мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким 

медијским стандардима. Комисија је већином гласова подржала предлог пројекта и мишљења 

је да се предлогом пројекта остварује циљ јавног интереса у области јавног информисања у 

складу са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 1. Правилника. Предлогом пројекта доприноси се 
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остваривању намене конкурса због разрађености и изводљивости плана реализације пројекта, 

којим се остварује критеријум јавног интереса у области јавног информисања, а складу са 

члану 18. став 2. тачка 2. алинеја 4. Правилника. Комисија је мишљења да захтев за 

суфинансирање пројекта треба прихватити у целини, те би за реализацију наведеног пројекта 

требало одобрити износ од 1.500.000,00 динара. 

 

3.Подносилац пријаве Друштво за информисање "Ал прес" д.о.о-Алексинац, Кнеза Милоша 

114, стан 17, 18220 Алексинац,  доставио је у предвиђеном року  „Живот у Сокобањи“-

објављивање локалних информација из општине Сокобања на интернет 

порталу,,Сокопресс.рс“ у оквиру пројектних целина,,Да Сокобања остане еколошка 

оаза“; ,,Свуда пођи, у Сокобању дођи“;,,Етно кутак“, који је запримљен 25.3.2022. године, чија 

је укупна вредност 1.920.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 

1.440.000,00 динара. 

Комисија је већином гласова подржала предлог пројекта. Наведени пројекат је у складу са 

наменом средстава из Јавног позива и у складу са критеријумима из члана 18. став 1. тачка 2. 

Правилника, и то: мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким 

медијским стандардима. Комисија је већином гласова подржала предлог пројекта и мишљења 

је да се предлогом пројекта остварује циљ јавног интереса у области јавног информисања у 

складу са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 1. Правилника. Предлогом пројекта доприноси се 

остваривању намене конкурса због разрађености и изводљивости плана реализације пројекта, 

којим се остварује критеријум јавног интереса у области јавног информисања, а складу са 

члану 18. став 2. тачка 2. алинеја 4. Правилника. Комисија је мишљења да захтев за 

суфинансирање пројекта не треба прихватити у целини, те би за реализацију наведеног 

пројекта требало одобрити износ од 1.000.000,00 динара. 

 

4. Подносилац пријаве Србија Данас доо, Булевар Михајла Пупина 165е, 11000 Београд, 

доставио је у предвиђеном року  пројекат „Разгледница из Сокобање", који је запримљен 

23.3.2022. године, чија је укупна вредност 1.366.212,00 динара и предложио суфинансирање 

истог у износу од 1.000.000,00 динара. 

Комисија је већином гласова подржала предлог пројекта. Наведени пројекат је у складу са 

наменом средстава из Јавног позива и у складу са критеријумима из члана 18. став 1. тачка 2. 

Правилника, и то: мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким 

медијским стандардима. Комисија је већином гласова подржала предлог пројекта и мишљења 

је да се предлогом пројекта остварује циљ јавног интереса у области јавног информисања у 

складу са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 1. Правилника. Предлогом пројекта доприноси се 

остваривању намене конкурса због разрађености и изводљивости плана реализације пројекта, 

којим се остварује критеријум јавног интереса у области јавног информисања, а складу са 

члану 18. став 2. тачка 2. алинеја 4. Правилника. Комисија је мишљења да захтев за 

суфинансирање пројекта би требало прихватити у целини, те би за реализацију наведеног 

пројекта требало одобрити износ од 1.000.000,00 динара. 

 

5. Подносилац пријаве, Игор Спасић ПР Агенција за производњу кинематографских дела, 

аудиовизуелних производа и телевизијског програма BALANCE MEDIA Ниш, Чарнојевића 

бр.4, 20/III, 18000 Ниш-Палилула, доставио је у предвиђеном року  пројекат „Ружа ветрова", 

који је запримљен 31.3.2022. године, чија је укупна вредност 3.000.000,00 динара и предложио 

суфинансирање истог у износу од 1.500.000,00 динара. 

Комисија је већином гласова подржала предлог пројекта. Наведени пројекат је у складу са 

наменом средстава из Јавног позива и у складу са критеријумима из члана 18. став 1. тачка 2. 

Правилника, и то: мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким 

медијским стандардима. Комисија је већином гласова подржала предлог пројекта и мишљења 

је да се предлогом пројекта остварује циљ јавног интереса у области јавног информисања у 

складу са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 1. Правилника. Предлогом пројекта доприноси се 

остваривању намене конкурса због разрађености и изводљивости плана реализације пројекта, 

којим се остварује критеријум јавног интереса у области јавног информисања, а складу са 

члану 18. став 2. тачка 2. алинеја 4. Правилника. Комисија је мишљења да захтев за 

суфинансирање пројекта би требало прихватити у целини, те би за реализацију наведеног 

пројекта требало одобрити износ од 1.500.000,00 динара. 
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6. Подносилац пријаве Друштво за информисање "Ал прес" д.о.о-Алексинац, Кнеза Милоша 

114, стан 17, 18220 Алексинац,  доставио је у предвиђеном року  „Села Сокобање на 

страницама ,,Новина сокобањских““, који је запримљен 25.3.2022. године, чија је укупна 

вредност 1.300.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 1.020.000,00 

динара. 

Комисија је већином гласова подржала предлог пројекта. Наведени пројекат је у складу са 

наменом средстава из Јавног позива и у складу са критеријумима из члана 18. став 1. тачка 2. 

Правилника, и то: мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким 

медијским стандардима. Комисија је већином гласова подржала предлог пројекта и мишљења 

је да се предлогом пројекта остварује циљ јавног интереса у области јавног информисања у 

складу са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 1. Правилника. Предлогом пројекта доприноси се 

остваривању намене конкурса због разрађености и изводљивости плана реализације пројекта, 

којим се остварује критеријум јавног интереса у области јавног информисања, а складу са 

члану 18. став 2. тачка 2. алинеја 4. Правилника. Комисија је мишљења да захтев за 

суфинансирање пројекта не би требало прихватити у целини, те би за реализацију наведеног 

пројекта требало одобрити износ од 500.000,00 динара. 

 

 

ПРОЈЕКТИ КОЈИ НИСУ ПОДРЖАНИ: 

 

1. Подносилац пријаве, Саша Стојчић пр производња кинематографских  дела, аудио-

визуелних производа и телевизијског програма СД СТУДИО Ргоште, доставио је у 

предвиђеном року пројекат ,,Српско село, европско село“, који је запримљен 28.03.2022. 

године, чија је укупна вредност 1.352.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у 

износу од 660.000,00 динара. 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу са 

критеријумима из члана 18. став 1 тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. Комисија већином гласова 

није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости 

критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника. и то: мера у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није 

усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 1. Правилника. 

Условима конкурса предвиђено је да се један медиј може јавити на конкурс са једном 

пројектом. 

Из свега наведеног предлог Комисије је да се пројекат не подржи. 

2. Подносилац пријаве, Саша Стојчић пр производња кинематографских  дела, аудио-

визуелних производа и телевизијског програма СД СТУДИО Ргоште, доставио је у 

предвиђеном року пројекат ,,Српско село, европско село“, који је запримљен 28.03.2022. 

године, чија је укупна вредност 779.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу 

од 605.000,00 динара. 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу са 

критеријумима из члана 18. став 1 тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. Комисија већином гласова 

није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости 

критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника. и то: мера у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није 

усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 1. Правилника. 

Условима конкурса предвиђено је да се један медиј може јавити на конкурс са једном 

пројектом. 

Из свега наведеног предлог Комисије је да се пројекат не подржи. 

3. Подносилац пријаве, Тимочка доо Зајечар, Кнегиње Љубице 14, 19000 Зајечар, доставио је 

у предвиђеном року  пројекат ,, Туристички компас“-општина Сокобања, који је запримљен 

28.03.2022. године, чија је укупна вредност 905.000,00 динара и предложио суфинансирање 

истог у износу од 715.000,00 динара. 

Комисија већином гласова није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом 

пројекта не остварује у целости критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника. Пројекат је 



9 

 

уопштен без правих и конкретних мера за реализацију. Комисија из предложеног пројекта није 

стекла увид у то како ће изгледати предложени медијски садржај, пројектом је лоше 

дефинисан циљ пројекта, као и примарна и секундарна циљна група.  

Из свега наведеног предлог Комисије је да се пројекат не подржи. 

4. Подносилац пријаве, DOO „ISTOK COMPANY” SALAŠ -TV ISTOK, Јасикова петља 

бб,19224 Салаш-Зајечар, доставио је у предвиђеном року  пројекат ,,Исток у Сокобањи“, који 

је запримљен 21.03.2022. године, чија је укупна вредност 1.600.000,00 динара и предложио 

суфинансирање истог у износу од 800.000,00 динара. 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу са 

критеријумима из члана 18. став 1 тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. Комисија већином гласова 

није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости 

критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника. и то: мера у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није 

усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 1. Правилника. 

Значај пројекта није добро написан и разрађен, нису идентификовани проблеми и потребе које 

произилазе из тих проблема. Циљ није добро формулисан, а примарне и секундарне циљне 

групе нису добро одређене.  

Из свега наведеног предлог Комисије је да се пројекат не подржи. 

5. Подносилац пријаве ДОО РАДИО МАГНУМ-18, ул. Салашка бр. 6, 19000 Зајечар,  доставио 

је у предвиђеном року  „Сокобања-културна и природна ризница источне Србије“, који је 

запримљен 25.3.2022. године, чија је укупна вредност 833.700,00 динара и предложио 

суфинансирање истог у износу од 665.700,00 динара. 

Комисија већином гласова није подржала предлог пројекта. Наведени пројекат је у складу са 

наменом средстава из Јавног позива и у складу са критеријумима из члана 18. став 1. тачка 2. 

Правилника, и то: мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким 

медијским стандардима. Комисија је већином гласова подржала предлог пројекта и мишљења 

је да се предлогом пројекта остварује циљ јавног интереса у области јавног информисања у 

складу са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 1. Правилника. Предлогом пројекта доприноси се 

остваривању намене конкурса због разрађености и изводљивости плана реализације пројекта, 

којим се остварује критеријум јавног интереса у области јавног информисања, а складу са 

члану 18. став 2. тачка 2. алинеја 4. Правилника. 

Из свега наведеног предлог Комисије је да се пројекат не подржи. 

6. Подносилац пријаве,  Спортски савез града Зајечара, Хајдук Вељкова 5, 19000 Зајечар, 

доставио је у предвиђеном року  пројекат „Бирам спорт“- сокобањски спортски таленти који 

је запримљен 17.3.2022. године, чија је укупна вредност 400.000,00 динара и предложио 

суфинансирање истог у износу од 300.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу са 

критеријумима из члана 18. став 1 тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. Комисија већином гласова 

није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости 

критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника. и то: мера у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није 

усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 1. Правилника. 

Значај пројекта није добро написан и разрађен, нису идентификовани проблеми и потребе које 

произилазе из тих проблема. Циљ није добро формулисан, а примарне и секундарне циљне 

групе нису добро одређене. Из свега наведеног предлог Комисије је да се пројекат не подржи. 

7. Подносилац пријаве, Мултикултура Србије, Мала Врбница бб, град Крушевац, доставио је 

у предвиђеном року пројекат ,,Прошлост, садашњост и будућност Руса у Сокобањи“ који је 

запримљен 21.03.2022. године, чија је укупна вредност 395.000,00 динара и предложио 

суфинансирање истог у износу од 315.000,00 динара. 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу са 

критеријумима из члана 18. став 1 тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. Комисија већином гласова 

није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости 

критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника. и то: мера у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није 
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усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 1. Правилника. 

Из свега наведеног предлог Комисије је да се пројекат не подржи. 

8. Подносилац пријаве, Саша Пауновић ПР Агенција за консалтинг Лотис, Прве 

Јужноморавске бригаде 42, 37000 Крушевац,  доставио је у предвиђеном року "Медијска 

писменост младих", који је запримљен 25.03.2022. године, чија је укупна вредност 160.000,00 

динара и предложио суфинансирање истог у износу од 125.000,00 динара. Наведени пројекат 

је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу са критеријумима из члана 18. 

став 1 тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције привржености професионалним 

и етичким медијским стандардима. Комисија већином гласова није подржала предлог пројекта 

и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости критеријуми предвиђени у 

члану 18. Правилника, и то: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да 

оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. 

став 2. тачка 2. алинеја 3. Правилника, Из свега наведеног предлог Комисије је да се пројекат 

не подржи. 

9. Подносилац пријаве, Лела Грујић ПР радња за производњу телевизијског програма Агро Југ 

Медиа Ниш, Паси Пољана, ул.Геце Кона бб, доставила је у предвиђеном року ,,Удруживање и 

задругарство као неопходност-Сокобања“, који је запримљен 28.03.2022. године, чија је 

укупна вредност 693.220,00 динара, и предложила суфинансирање истог у износу од 

286.000,00 динара. 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу са 

критеријумима из члана 18. став 1 тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. Комисија већином гласова 

није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости 

критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника. Комисија није уверена у којој мери би се 

остварио јавни инртерес грађана Сокобање у области јавног информисања. Тема је уско 

изабрана, цео пројекат је више писан као пројекат невладине организације, а мање као 

медијски пројекта. Циљ није добро дефинисан, а активности нису у складу са планом 

реализације пројектних активности. Из свега наведеног предлог Комисије је да се пројекат не 

подржи 

10. Подносилац пријаве, Нада Гудурић ПР Агенција за информативну делатност и маркетинг 

NPRESS Бор, 7. јули 5/1,19210 Бор доставила је у предвиђеном року ,,Сокобања-Соко 

здравље“, који је запримљен 28.03.2022. године, чија је укупна вредност 551.000,00 динара, и 

предложила суфинансирање истог у износу од 431.000,00 динара. 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу са 

критеријумима из члана 18. став 1 тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. Комисија већином гласова 

није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости 

критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника, и то: мера у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није 

усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 3. Правилника. Значај пројекта није добро 

описан, индикатори нису добро постављени, план реализације пројектних активности није 

усклађен са периодом реализације пројекта. Из свега наведеног предлог Комисије је да се 

пројекат не подржи. 

 

11. Подносилац пријаве, Удружење новинара Круг, Булевар Немањића 67/8, 18000 Ниш, 

доставио је у предвиђеном року ,,Сокобања-удахни живот, врати здравље“, који је запримљен 

28.03.2022. године, чија је укупна вредност 569.300,00 динара и предложио суфинансирање 

истог у износу од 449.000,00 динара. 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу са 

критеријумима из члана 18. став 1 тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. Комисија већином гласова 

није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости 

критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника, и то: мера у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није 

усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 3. Правилника, Пројекат је сувише уопштен, 

тема је добра, али није добро обрађена. Из свега наведеног предлог Комисије је да се пројекат 

не подржи. 
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12. Подносилац пријаве, Саша Стојановић ПР Софтверски инжењеринг 360 ВР Сокобања, 

Косовке девојке 1, 18230 Сокобања, доставио је у предвиђеном року ,, Етно туризам 

Сокобање“, који је запримљен 28.03.2022. године, чија је укупна вредност 900.000,00 динара 

и предложио суфинансирање истог у износу од 800.000,00 динара. 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу са 

критеријумима из члана 18. став 1 тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. Комисија већином гласова 

није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости 

критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника. Из наведеног предлог Комисије је да се 

пројекат не подржи. 

 

13. Подносилац пријаве, Агенција за рекламу ,,Канал12-037“Крушевац, Марина Николић ПР, 

Цара Лазара 68, 37000 Крушевац, доставио је у предвиђеном року ,,Разгледница из Сокобање“, 

који је запримљен 28.03.2022. године, чија је укупна вредност 840.000,00 динара и предложио 

суфинансирање истог у износу од 652.000,00 динара. 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу са 

критеријумима из члана 18. став 1 тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. Комисија већином 

гласова није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не 

остварује у целости критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника, и то: мера у којој је 

предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 3. Правилника, 

циљ пројекта није јасно описан, значај пројекта и стање није добро описано тако да 

комисија није уверена да би се реализацијом остварио остварио јавни интерес грађана 

Сокобање. Из свега наведеног предлог Комисије је да се пројекат не подржи. 

 

14. Подносилац пријаве, Југословенска бизнис мрежа доо, YU-BI-NET, Војводе Миленка 26, 

11000 Београд, доставио је у предвиђеном року ,,Јавно добро,документарно-едукативни ТВ 

серијал“, који је запримљен 22.03.2022. године, чија је укупна вредност 6.283,200,00 динара и 

предложио суфинансирање истог у износу од 1.500.000,00 динара. 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу са 

критеријумима из члана 18. став 1 тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. Комисија већином гласова 

није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости 

критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника, и то: мера у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није 

усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 3. Правилника. Значај пројекта није добро 

описан, индикатори нису добро постављени. Из наведеног предлог Комисије је да се пројекат 

не подржи. 

 

15. Подносилац пријаве, Јелена Љешњак ПР Агенција за производњу кинематографских дела, 

аудиовизуелних производа и телевизијског програма ВИДЕО ВИЗИЈА НИШ, Обреновићева 

10/2, 18000 Ниш, доставила је у предвиђеном року ,,Спектар“, који је запримљен 28.03.2022. 

године, чија је укупна вредност 3.000.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у 

износу од 1.500.000,00 динара. 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу са 

критеријумима из члана 18. став 1 тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. Комисија већином гласова 

није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости 

критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника, и то: мера у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није 

усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 3. Правилника, Пројекат је сувише уопште. 

Тема је добра, али није добро обрађена, циљ није добро Из наведеног предлог Комисије је да 

се пројекат не подржи. 
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16. Подносилац пријаве, Радио телевизија Мајданпек д.о.о. ( Т1 телевизија), Доситејева 11, 

19000 Мајданпек, доставио је у предвиђеном року ,,Видокруг“-општине Сокобања, који је 

запримљен 28.03.2022. године, чија је укупна вредност 1.617.000,00 динара и предложио 

суфинансирање истог  у износу од 1.211.000,00 динара. 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу са 

критеријумима из члана 18. став 1 тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. Комисија већином гласова 

није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости 

критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника.  

Из наведеног предлог Комисије је да се пројекат не подржи. 

 

17. Подносилац пријаве, Радио телевизија Мајданпек д.о.о. ( Т1 телевизија), Доситејева 11, 

19000 Мајданпек, доставио је у предвиђеном року ,,Поглед у прошлост“-општина Сокобања, 

који је запримљен 28.03.2022. године, чија је укупна вредност 1.250.000,00 динара и 

предложио суфинансирање истог  у износу од 608.000,00 динара. 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу са 

критеријумима из члана 18. став 1 тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. Комисија већином гласова 

није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости 

критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника. 

Из наведеног предлог Комисије је да се пројекат не подржи 

 

18. Подносилац пријаве, Удружење за развој културе и туризма Соколица, Његошева 14, 18230 

Сокобања, доставио је у предвиђеном року ,,Срцем кроз Сокобању“, који је запримљен 

28.03.2022. године, чија је укупна вредност 421.800,00 динара и предложио суфинансирање 

истог  у износу од 421.800.00 динара. 

Подносилац пројекта није добро буџетирао пројекат, односно уместо суфинансирања 

пројектом је предвиђено да се целокупан пројекат финансира из буџета општине што је 

супротно одредбама конкурса. 

Осим тога наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу са 

критеријумима из члана 18. став 1 тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. Комисија већином гласова 

није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости 

критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника. Из наведеног предлог Комисије је да се 

пројекат не подржи. 

 

19. Подносилац пријаве, Kopernikus systems доо Београд, огранак Коперникус продукција, 

Булевар Арсенија Чарнојевића 69г, 11070 Београд-Нови Београд, доставио је у предвиђеном 

року ,,Сокобања чека баш вас!“, који је запримљен 25.03.2022. године, чија је укупна вредност 

2.125.000,00 динара и предложио суфинансирање истог  у износу од 1.000.000,00 динара. 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу са 

критеријумима из члана 18. став 1 тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. Комисија већином гласова 

није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости 

критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника. Пројекат је уопштен без правих и 

конкретних мера за реализацију. Комисија из предложеног пројекта није стекла увид у то како 

ће изгледати предложени медијски садржај, пројектом је лоше дефинисан циљ пројекта, као и 

примарна и секундарна циљна група. Из свега наведеног предлог Комисије је да се пројекат 

не подржи. 

 

20. Подносилац пријаве, Corvus друштво за аудио и видео продукцију и дистрибуцију доо 

Београд, Кировљева бр.11, 11030 Београд, доставио је у предвиђеном року ,, Пулс Сокобање“, 

који је запримљен 28.3.2022. године, чија је укупна вредност 625.000,00 динара и предложио 

суфинансирање истог у износу од 500.000,00 динара. 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу са 

критеријумима из члана 18. став 1 тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. Комисија већином гласова 
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није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости 

критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника. Пројекат је уопштен без правих и 

конкретних мера за реализацију. Комисија из предложеног пројекта није стекла увид у то како 

ће изгледати предложени медијски садржај, пројектом је лоше дефинисан циљ пројекта, као и 

примарна и секундарна циљна група. Из свега наведеног предлог Комисије је да се пројекат 

не подржи. 

 

21. Подносилац пријаве, Вук Старинац ПР Маркетинг Волф Медиа Свилајнац, Јулија 

Драшкоција 3, 35210 Свилајнац, доставио је у предвиђеном року ,, Приче из Сокобање“-

серијал емисија о туризму у функцији локалног економског развоја, који је запримљен 

28.03.2022. године, чија је укупна вредност 472.500,00 динара и предложио суфинансирање 

истог у износу од 374.500,00 динара. 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу са 

критеријумима из члана 18. став 1 тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. Комисија већином гласова 

није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости 

критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника. и то: мера у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није 

усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 1. Правилника. 

Из свега наведеног предлог Комисије је да се пројекат не подржи. 

 

22. Подносилац пријаве, Зона плус доо, Бранка Радичевића бр.30, 18000 Ниш, доставио је у 

предвиђеном року ,,Развој Сокобање: Зеленом стазом ка будућности“, који је запримљен 

28.03.2022. године, чија је укупна вредност 2.845.000,00 динара и предложио суфинансирање 

истог у износу од 1.405.000,00 динара. 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу са 

критеријумима из члана 18. став 1 тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. Комисија већином гласова 

није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости 

критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника. Пројекат је уопштен без правих и 

конкретних мера за реализацију. Комисија из предложеног пројекта није стекла увид у то како 

ће изгледати предложени медијски садржај, пројектом је лоше дефинисан циљ пројекта, као и 

примарна и секундарна циљна група. Из свега наведеног предлог Комисије је да се пројекат 

не подржи. 

 

23. Подносилац пријаве, Агенција за рекламу,,Канал 12-037“Крушевац, Марина Николић ПР, 

Цара Лазара 68,37000 Крушевац, доставио је у предвиђеном року ,, Лечење, рехабилитација, 

туризам, рекреација-Сокобања“, који је запримљен 27.03.2022. године, чија је укупна вредност 

1.270.600,00 динара и предложио суфинансирање истог од 595.600,00 динара. 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу са 

критеријумима из члана 18. став 1 тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. Комисија већином гласова 

није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости 

критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника. Пројекат је уопштен без правих и 

конкретних мера за реализацију. Комисија из предложеног пројекта није стекла увид у то како 

ће изгледати предложени медијски садржај, пројектом је лоше дефинисан циљ пројекта, као и 

примарна и секундарна циљна група. Из свега наведеног предлог Комисије је да се пројекат 

не подржи. 

 

24. Подносилац пријаве, МОТО БОЕМ ТРАНС ДОО ОГРАНАК ТВ ТРАНС , Бадњевска бб, 

19300 Неготин, доставио је у предвиђеном року ,, Успешан почетак“, који је запримљен 

28.03.2022. године, чија је укупна вредност 3.000.000,00 динара и предложио суфинансирање 

истог од 1.500.000,00 динара. 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу са 

критеријумима из члана 18. став 1 тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. Комисија већином гласова 

није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости 



14 

 

критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника, и то: мера у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није 

усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 3. Правилника, односно мерљивост индикатора 

који омогућавају праћење реализације пројекта. Такође, у пројекту нису усклађене планиране 

активности са циљевима, очекиваним  резултатима и потребама циљних група, како је 

предвиђено чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 1. Правилника. Из свега наведеног предлог 

Комисије је да се пројекат не подржи. 

 

25. Подносилац пријаве, Регионални туристички центар доо Књажевац, огранак Књажевачка 

хроника портал, Бранке Динић 4, 19350 Књажевац, доставио је у предвиђеном року ,, 

Заборављени“, који је запримљен 28.03.2022. године, чија је укупна вредност 1.012.500,00 

динара и предложио суфинансирање истог од 810.000,00 динара. 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу са 

критеријумима из члана 18. став 1 тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. Комисија већином гласова 

није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости 

критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника, и то: мера у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није 

усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 3. Правилника, Пројекат је сувише уопште. 

Тема је добра, али није добро обрађена, циљ није добро дефинисан, ка и активност, план 

реализације није у скаду са описом активности и нису сви индикатори мерљиви. Из свега 

наведеног предлог Комисије је да се пројекат не подржи. 

26. Подносилац пријаве, NOVA showtime доо Зајечар, Дубровачка  бр.6, 19000 Зајечар, 

доставио је у предвиђеном року ,, Мистика истока-Сокобања“, који је запримљен 28.03.2022. 

године, чија је укупна вредност 2.912.258,35 динара и предложио суфинансирање истог од 

1.421.522,38 динара. 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу са 

критеријумима из члана 18. став 1 тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. Комисија већином гласова 

није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости 

критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника. Пројекат је уопштен без правих и 

конкретних мера за реализацију. Комисија из предложеног пројекта није стекла увид у то како 

ће изгледати предложени медијски садржај, пројектом је лоше дефинисан циљ пројекта, као и 

примарна и секундарна циљна група. Из свега наведеног предлог Комисије је да се пројекат 

не подржи. 

 

27. Подносилац пријаве Милош Стошић ПР Рачунарско програмирање CLOUDCODE, Стојана 

Буњушевца 20/58 (10 спрат) 18000 Ниш,  доставио је у предвиђеном року  пројекат „НЕ! Мир 

у кући, породично насиље међу нама", који је запримљен 23.2.2022. године, чија је укупна 

вредност 565.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 440.000,00 динара. 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу са 

критеријумима из члана 18. став 1 тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. Комисија већином гласова 

није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости 

критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника. и то: мера у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није 

усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 1. Правилника. 

Значај пројекрта није добро написан и разрађен, нису идентификовани проблеми и потребе 

које произилазе из тих проблема. Циљ није добро формулисан, а примарне и секундарне циљне 

групе нису добро одређене. Из свега наведеног предлог Комисије је да се пројекат не подржи. 

 

28. Подносилац пријаве Мануела Радојковић пр, агенција за производњу кинематографских 

дела, аудио визуелних производа и телевизијског програма, Helloanimation, Ниш Булевар 

Немањића 42/5, 18000 Ниш доставио је у предвиђеном року  пројекат „Енергетска ефикасност 

у Сокобањи", који је запримљен 22.3.2022. године, чија је укупна вредност 910.000,00 динара 

и предложио суфинансирање истог у износу од 450.000,00 динара. 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу са 
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критеријумима из члана 18. став 1 тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. Комисија већином гласова 

није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости 

критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника. Пројекат је уопштен без правих и 

конкретних мера за реализацију. Комисија из предложеног пројекта није стекла увид у то како 

ће изгледати предложени медијски садржај, пројектом је лоше дефинисан циљ пројекта, као и 

примарна и секундарна циљна група. Из свега наведеног предлог Комисије је да се пројекат 

не подржи. 

 

29. Подносилац пријаве, Јелена Ђорђевић пр Рачунарско програмирање софтарт суви до, Цара 

Душана 54, ПЦ Душанов базар, објекат Кула, локал бр.114, 18000 Ниш, доставио је у 

предвиђеном року  пројекат „Побољшање информисаности на територији општине Сокобања 

у областима популационе политике и очувања здравља људи“ који је запримљен 22.3.2022. 

године, чија је укупна вредност 657.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу 

од 501.000,00 динара. 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу са 

критеријумима из члана 18. став 1 тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. Комисија већином гласова 

није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости 

критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника. Пројекат је уопштен без правих и 

конкретних мера за реализацију. Комисија из предложеног пројекта није стекла увид у то како 

ће изгледати предложени медијски садржај, пројектом је лоше дефинисан циљ пројекта, као и 

примарна и секундарна циљна група. Из свега наведеног предлог Комисије је да се пројекат 

не подржи. 

 

 

30. Подносилац пријаве, Друштво са ограниченом одговорношћу за издавање новина ,,ММ 

БОНЕД“ Бор, Девете бригаде 6/26, 19210 Бор, доставио је у предвиђеном року  пројекат 

„Сеоски туризам чува село“ који је запримљен 28.3.2022. године, чија је укупна вредност 

396.228,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 316.986,00 динара. 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу са 

критеријумима из члана 18. став 1 тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. Комисија већином гласова 

није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости 

критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника, и то: мера у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није 

усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 3. Правилника, број и врста ммедијских 

садржаја нису прецизно дефинисани, из предложеног пројекта се не види како ће изгледати 

предвиђени медијски садржај и индикатори резултата нису добро дефинисани, буџет је нејасан 

и непрецизан, посебно у делу оперативних тошкова. Из свега наведеног предлог Комисије је 

да се пројекат не подржи. 

 

31. Подносилац пријаве, Друштво са ограниченом одговорношћу за издавање новина ,,ММ 

БОНЕД“ Бор, Девете бригаде 6/26, 19210 Бор, доставио је у предвиђеном року  пројекат 

„Лековите чари Сокобање“ који је запримљен 28.3.2022. године, чија је укупна вредност 

383.004,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 306.420,00 динара. 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу са 

критеријумима из члана 18. став 1 тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. Комисија већином гласова 

није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости 

критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника, и то: мера у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није 

усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 3. Правилника, број и врста ммедијских 

садржаја нису прецизно дефинисани, из предложеног пројекта се Из наведеног предлог 

Комисије је да се пројекат не подржи. 

 

32. Подносилац пријаве Друштво са ограниченом одговорношћу LASER VISION д.о.о., Васе 
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Албанца, ламела 19-локал, 18360  Сврљиг,  доставио је у предвиђеном року  „Туристичка 

разгледница Сокобање“, који је запримљен 22.03.2022. године, чија је укупна вредност 

3.079.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 1.462.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу са 

критеријумима из члана 18. став 1 тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. Комисија већином гласова 

није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости 

критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника, и то: мера у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није 

усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 3. Правилника, односно мерљивост индикатора 

који омогућавају праћење реализације пројекта. Из наведеног предлог Комисије је да се 

пројекат не подржи. 

 

33. Подносилац пријаве Мото боем транс огранак ТВ Транс Неготин, Бадњевса бб, 19000 

Неготин,  доставио је у предвиђеном року  пројекат „Шанса за младе", који је запримљен 

23.3.2022. године, чија је укупна вредност 1.687.500,00 динара и предложио суфинансирање 

истог у износу од 1.350.000,00 динара. 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу са 

критеријумима из члана 18. став 1 тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. Комисија већином гласова 

није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости 

критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника. Пројекат је уопштен без правих и 

конкретних мера за реализацију. Комисија из предложеног пројекта није стекла увид у то како 

ће изгледати предложени медијски садржај, пројектом је лоше дефинисан циљ пројекта, као и 

примарна и секундарна циљна група. Из свега наведеног предлог Комисије је да се пројекат 

не подржи. 

 

34. Подносилац пријаве Предузеће ,,Агро-пресс“ д.о.о. Гредетин, Саве Ковачевића 13, 18213 

Гредетин,  доставио је у предвиђеном року  „Зашто су волели Сокобању?“, који је запримљен 

25.3.2022. године, чија је укупна вредност 165.000,00 динара и предложио суфинансирање 

истог у износу од 125.000,00 динара. 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу са 

критеријумима из члана 18. став 1 тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. Комисија већином гласова 

није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости 

критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника. и то: мера у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није 

усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 1. Правилника. 

Из наведеног предлог Комисије је да се пројекат не подржи. 

 

 

 

Чланом 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања прописано је да одлуку (решење) о расподели средстава са 

образложењем на конкурсу доноси руководилац органа који је расписао конкурс, а на основу 

предлога комисије о расподели средстава са образложењем. Председник општине Сокобања  

је у целости прихватио предлог о расподели средстава са образложењем Комисије за оцену 

пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја 

из области јавног информисања на територији општине Сокобања у 2022. години, број I Број: 

401-91-3/2022. године од 26.04.2022. године и донео одлуку као у изреци овог решења. 

 

 

 

 

 




