
 
РепубликаСрбија 
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ  
Комисија за оцену пројеката за остваривање 
јавног интереса у области јавног информисања 
на територији општине Власотинце до 31.12 2018.г. 
Број:01 број 400-17-39/2018 
Датум:23.03.2018.г. 
ВЛАСОТИНЦЕ 
 
            На основу чл.24 Закона о јавном информисању( „Сл. гласник РС“, број 83/14, 58/15 
и 12/16-аутентучно тумачење) и чл.19.Правилника о суфинансирању пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног информисања(„Сл.гласник РС“, број 126/14 
и 16/16, 8/17), Комисија за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области 
јавног информисања на територији општине Власотинце до 31.12.2018..године, у поступку 
оцене пројеката поднетих на конкурс који је објављен 19.02.2018.године и доношења 
предлога о додели средстава, дана 23.03.2018. године сачинила је,  
 

ЗАПИСНИК 
О спроведеном конкурсу за суфинасирање пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања на територији општине Власотинце до 
31.12.2018.године 

 
 

         Седница комисије је одржана дана 23.03.2018.г.у канцеларији председника 
Скупштине општине Власотинце са почетком у 09,00 часова. 
          Седници присуствују:  

- Радоман Ирић из Врања,члан 
- Никола Лазић из Бујановца,члан и 
- Божидар Илић из Лесковца,члан 

 
      Седници комисије присуствује и секретар комисије, Ивана Станојевић, дипл.правник. 
      Присутни чланови су једногласно изабрали члана Божидара Илића за председника 
комисије, чији је задатак да координира радом комисије и води седнице. 
       Комисија је констатовала да постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање. 
       За рад ове седнице предложен је следећи  
 

ДНЕВНИ РЕД 
          1.Оцењивање приспелих пројеката на конкурс и утврђивање предлога за доделу 
средстава 
       2.Текућа питања 
 
        Предложени дневни ред једногласно је прихваћен. 
 

1.ТАЧКА 
 

       Присутни чланови Комисије су констатовали да је председник општине Власотинце 
дана 19.02.2018.године расписао конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање 
јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Власотинце до 
31.12.2018.године, 01 број 400-17/2018. 
       Конкурс је објављен дана 19.02.2018.године у дневном листу „Вечерње новости“, а рок 
за подношење пријава био је до 02.03.2018.г. 



        Такође је констатовано да је председник општине Власотинце, решењем 01 број 400-
17/18 од 20.03.2018.године именовао чланове стручне комисије за оцену пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине 
Власотинце до 31.12.2018.године у саставу: Радоман Ирић из Врања, Никола Лазић из 
Бујановца и Божидар Илић из Лесковца у својству чланова и Ивана Станојевић, 
дипл.правник у својству секретара комисије, са обавезом избора председника комисије на 
првој седници.Председник Комисије Божидар Илић је предложио да би свако од 
одборника приликом усвајања буџета за медије требало да наведе медије који су успешно 
пратили и информисали грађане општине Власотинце у протеклој години. 
          У даљем току поступка Комисија је констатовала да је на конкурс стигло 29 пријава 
од којих је 28 благовремених пријава.Имајући у виду да су 28 учесника конкурса поднели 
благовремене пријаве и приложили потпуну документацију, комисија је узела у 
разматрање пројекте и то: 

Редни 
број 

 Подносилац пројекта 
(учесник конкурса) 

Назив пројекта    Тражени 
износ 
    средстава 
    (у динарима) 

Укупна      
вредност 
пројекта 

1. Народне новине ДОО Ниш 
 

Власотинце, 
сервис грађана 
и привреде 

792.000,00 990.000,00 

2. РТВ  Belle amie (ТВ) ДОО Ниш Грађани 
Власотинца у 
акцији 

792.000,00 990.000,00 

3. РТВ Belle amie (портал) ДОО 
Ниш 
 

Корак ближе 
Власотинцу 

798.000,00 1.001.000,00 

4.  РТВ Belle amie (радио) ДОО 
Ниш 
 

Власотинце моја 
општина 

790.000,00 1.000.000,00 

5. Веб портал „Будите у току“, 
предузетничка радња, 
Лесковац 
 

Јачање веза 
дијаспоре југа 
Србије са 
матицом, а пре 
свега са 
омладином 
Власотинца, 
Јабланичког и 
Пчињског округа 

300.000,00 460.000,00 

6. Helloanimation, веб портал 
Зона плус, Радња за 
производњу 
кинематографских дела, 
аудио-визуелних производа и 
телевизијског програма, Ниш 
 

Промотивни 
филм о општини 
Власотинце 

414.500,00 926.500,00 

7. Коперникус сyстемс ДОО 
Београд – огранак Коперникус 
продукција, Ниш 

Власотинце-
центар 
предузетништва 

560.000,00 764.000,00 

8. „Comme to Serbia“ Рад на веб 
сајтовима, предузетничка 
радња, Аранђеловац 

Седам 
власотиначких 
чуда 

200.000,00 260.000,00 

9. Телевизија Лесковац, 
Привредно друштво за 
производњу и емитовање 
телевизијског програма, 

Остати у 
Власотинцу 

801.000,00 1.001.700,00 



Лесковац 
 

10. Нова наша реч, новине 
Издавач: Удружење Нова 
наша реч Лесковац 
 

Мапирање 
потреба месних 
заједница 

460.000,00 585.000,00 

11. Центар за демократију и 
развој југа Србије, гласило 
Регионална информативна 
агенција Југпресс, Лесковац 
 

Млади и 
одрастање кроз 
пример 

440.000,00 558.000,00 

12. SOUTH MEDIA, Радња за 
телевизијску продукцију, 
медиј портал Спорт југа, Ниш 
 

Спорт у 
Власотинцу 
2018 

279.200,00 351.200,00 

13. Предузеће за радио и тв 
дифузију Гага – ТВ 
Власотинце, Власотинце 

Прави смер 789.400,00 1.004.400,00 

14. Предузеће за радио и тв 
дифузију Гага – Радио Гага, 
Власотинце 

Од слободног 
говора до 
слободе говора 

500.000,00 650.000,00 

15. Новинска агенција Инфопрес 
ДБС, веб портал, Лесковац 

Вино и вода 80.000,00 105.000,00 

16. Simplicity ДОО, портал Јужне 
вести, Ниш 
 

Власотинце у 
слици и речи 

341.000,00 431.000,00 

17. South side, Агенција за 
телевизијску продукцију, Ниш 
(емитоваће на ТВ Власотинце 
садржаје) 
 

Села 
Власотинца 

280.000,00 1.046.500,00 

18. Adria media group, портал 
еспресо.рс 
 

Власотинце, 
општина за 
пример 

500.000,00 1.603.500,00 

19. Југфилм, Удружење 
филмских, телевизијских, 
радио и веб стваралаца, 
портал Инфодеск, 
Власотинце 
 

Легенде 
власотиначког 
спорта као узор 
младима 

480.000,00 600.000,00 

20. Клисура маркетинг, Радња та 
телевизијску продукцију, 
Грделица 

Жене у бизнису 
општине 
Власотинце 

302.000,00 378.000,00 

21. Телевизија протокол К-1, 
ДОО, Лесковац 

Власотиначке 
теме 

799.797,00 2.624.597,00 

22. Центар за едукацију и развој, 
веб портал Југмедиа, 
Лесковац 

Медијски кутак 
за децу и младе 

720.000,00 900.000,00 

23. Новине Српско коло, 
Удружење Савез Срба из 
региона, Београд 

Српско коло 400.000,00 615.000,00 

24. Агенција за продукцију и 
фотографију Star media, 
Грделица (Варош) 

Повећање 
информисаности 
деце о значају и 
могућностима за 

280.000,00 351.000,00 



бављење 
спортом“Хоп 
спорт“ 

25. Предузеће за емитовање 
радио програма и трговину 
Радио 016, Лесковац 

Треба да знамо 434.600,00 555.600,00 

26. Удружење Центар за 
здравље, лепоту и традицију 
Мед, веб портал Sanalife, Ниш 
 

Власотинце 
душу има -2 

500.000,00 625.000,00 

27. Агенција СДС, веб портал 
Спортска страна југа, 
Лесковац 
 

Стоп корупцији у 
спорту 

450.000,00 600.000,00 

28. Новости дана, веб портал, 
ДОО, Ниш  
 

Беба, пре свега 420.000,00 526.000,00 

 
 
          Комисија је утврдила да су на основу Одлуке о буџету општине Власотинце за 
2018.годину, 01 број 06-94-1/17 од 16.12.2017.године предвиђена средства за 
суфинансирање пројеката намењених за производњу медијских садржаја у износу од 
3.000.000,00 динара. 
        Сходно расположивим средствима, Комисија је након разматрања свих пријава и 
оцене пројеката једногласно донела, 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

О утврђивању предлога Решења о додели средстава из буџета општине Власотинце 
за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања на територији општине Власотинце до 31.12.2018.године 

 
          1.УТВРЂУЈЕ СЕ предлог Решења о додели средстава из буџета општине 
Власотинце за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања на територији општине Власотинце до 31.12.2018.године. 
           Средства у износу од 3.000.000,00 динара, појединачно су одобрена на следећи 
начин: 
 

Редни 
број 

      Подносилац пројекта 
        (учесник конкурса) 

    Назив пројекта                                     Додељена 
      средства 
    (у динарима) 

1. Народне новине ДОО Ниш 
 

Власотинце, сервис 
грађана и привреде 

0,00 динара 

2. РТВ  Belle amie (ТВ) ДОО Ниш Грађани Власотинца у 
акцији 

0,00 динара 

3. РТВ Belle amie (портал) ДОО Ниш 
 

Корак ближе 
Власотинцу 

0,00 динара 

4.  РТВ Belle amie (радио) ДОО Ниш 
 

Власотинце моја 
општина 

0,00 динара 

5. Веб портал „Будите у току“, 
предузетничка радња, Лесковац 
 

Јачање веза дијаспоре 
југа Србије са матицом, 
а пре ссвега са 
омладином Власотинца, 
Јабланичког и Пчињског 
округа 

0,00 динара 



6. Helloanimation, веб портал Зона 
плус, Радња за производњу 
кинематографских дела, аудио-
визуелних производа и 
телевизијског програма, Ниш 
 

Промотивни филм о 
општини Власотинце 

0,00 динара 

7. Коперникус сyстемс ДОО Београд 
– огранак Коперникус продукција, 
Ниш 

Власотинце-центар 
предузетништва 

350.000,00 

8. „Comme to Serbia“ Рад на веб 
сајтовима, предузетничка радња, 
Аранђеловац 

Седам власотиначких 
чуда 

0,00 динара 

9. Телевизија Лесковац, Привредно 
друштво за производњу и 
емитовање телевизијског 
програма, Лесковац 
 

Остати у Власотинцу 780.000,00 

10. Нова наша реч, новине Издавач: 
Удружење Нова наша реч 
Лесковац 
 

Мапирање потреба 
месних заједница 

70.000,00 

11. Центар за демократију и развој 
југа Србије, гласило Регионална 
информативна агенција Југпресс, 
Лесковац 
 

Млади и одрастање кроз 
пример 

50.000,00 

12. SOUTH MEDIA, Радња за 
телевизијску продукцију, медиј 
портал Спорт југа, Ниш 
 

Спорт у Власотинцу 
2018 

100.000,00 

13. Предузеће за радио и тв 
дифузију Гага – ТВ Власотинце, 
Власотинце 

Прави смер 200.000,00 

14. Предузеће за радио и ТВ 
дифузију Гага – Радио Гага, 
Власотинце 

Од слободног говора до 
слободе говора 

250.000,00 

15. Новинска агенција Инфопрес 
ДБС, веб портал, Лесковац 

Вино и вода 60.000,00 

16. Simplicity ДОО, портал Јужне 
вести, Ниш 
 

Власотинце у слици и 
речи 

150.000,00 

17. South side, Агенција за 
телевизијску продукцију, Ниш 
(емитоваће на ТВ Власотинце 
садржаје) 
 

Села Власотинца 100.000,00 

18. Adria media group, портал 
еспресо.рс 
 

Власотинце, општина за 
пример 

0,00 динара 

19. Југфилм, Удружење филмских, 
телевизијских, радио и веб 
стваралаца, портал Инфодеск, 
Власотинце 
 

Легенде власотиначког 
спорта као узор 
младима 

150.000,00 

20. Клисура маркетинг, Радња та Жене у бизнису општине 120.000,00 



телевизијску продукцију, 
Грделица 

Власотинце 

21. Телевизија протокол К-1, ДОО, 
Лесковац 

Власотиначке теме 0,00 динара 

22. Центар за едукацију и развој, веб 
портал Југмедиа, Лесковац 

Медијски кутак за децу и 
младе 

300.000,00 

23. Новине Српско коло, Удружење 
Савез Срба из региона, Београд 

Српско коло 0,00 динара 

24. Агенција за продукцију и 
фотографију Star media, 
Грделица (Варош) 

Повећање 
информисаности деце о 
значају и могућностима 
за бављење 
спортом“Хоп спорт“ 

0,00 динара 

25. Предузеће за емитовање радио 
програма и трговину Радио 016, 
Лесковац 

Треба да знамо 0,00 динара 

26. Удружење Центар за здравље, 
лепоту и традицију Мед, веб 
портал Sanalife, Ниш 
 

Власотинце душу има -2 120.000,00 

27. Агенција СДС, веб портал 
Спортска страна југа, Лесковац 
 

Стоп корупцији у спорту 150.000,00 

28. Новости дана, веб портал, ДОО, 
Ниш 

Беба, пре свега 50.000,00 

 
         2. На основу овог решења, са сваким учесником конкурса који је добио средства за 
суфинансирање пројектних активности из тачке 1.овог решења и који до 30.03.2018.године 
до 12,00 часова доставе нову спецификацију трошкова у складу са одобреним 
средствима, биће закључен одговарајући уговор. 
 
 
          3.Предлог Решења из чл.1 овог закључка доставити председнику општине 
Власотинце на разматрање и одлучивање. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
        Комисија за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања на територији општине Власотинце у 2018.години, формирана решењем 
Председника општине Власотинце 01 број 400-17/18 од 20.03.2018.године, на седници 
одржаној дана 23.03.2018. године у поступку оцене пројеката поднетих на конкурс који је 
објављен 19.02.2018.године и доношења предлога о додели средстава, извршила је увид 
у пристиглу конкурсну документацију и размотрила сваку пријаву појединачно. 
        Имајући у виду чињеницу да су предвиђена средства за суфинансирање пројеката 
намењених производњи медијских садржаја знатно мања од укупног износа за који су 
појединичано аплицирали учесници конкурса, комисија се приликом утврђивања предлога 
о расподели средстава руководила  критеријумом јавног интереса, медијског домета 
сваког учесника конкурса, квалитетом пројекта и реалним могућностима његове 
имплементације. 
        Комисија је такође констатовала да су учесници конкурса којима је одобрен мањи 
износ средстава од аплицираног, у обавези да након доношења Одлуке од стране 
председника општине Власотинце, доставе нову спецификацију трошкова и обима услуга 
пројекта у складу са опредељеним средствима, односно обавештење да одустају од 
средстава која су им додељена, о чему ће бити благовремено обавештени. 



      Комисија је установила да су пројекти учесника конкурса којима су одобрена средства 
у складу са остваривањем јавног интереса у области јавног информисања на територији 
општине Власотинце до 31.12 2018.г. 
       Комисија сугерише учесницима конкурса којима су одобрена средства да приликом 
ревидирања буџета у складу са одобреним износима, у ревидираним буџетима не 
смањују обим медијских садржаја. 
       Приликом оцене пројеката комисија је утврдила да се учесницима конкурса одобре, 
односно не одобре средства из следећих разлога: 
      1. Народне новине ДОО Ниш-Комисија није одобрила средства овом учеснику 
конкурса, јер је подносилац пројекта у опису пројекта навео да ће се пројекат реализовати 
у Владичином Хану, а не у Власотинцу, што није у складу са условима конкурса.   
     2. РТВ  Belle amie (ТВ) ДОО Ниш-Комисија није одобрила средства овом учеснику 
конкурса јер сматра да медијски садржаји дефинисани као „Информисање грађана о 
актуелним дешавањима у Власотинцу“ нису прецизно формулисани и спадају у домен 
редовног информисања и као такви не испуњавају јавни интерес и осим тога није јасно да 
ли се пројекат бави информисањем особа са инвалидитетом или свих грађана општине 
Власотинце. 
     3. РТВ Belle amie (портал) ДОО Ниш-Комисија није одобрила средства овом учеснику 
конкурса јер сматра да циљеви пројекта нису јасно дефинисани, а у опису пројекта се не 
види којим конкретним темама ће се бавити поредлагач у својим текстовима. 
       4. РТВ Belle amie (радио) ДОО Ниш-Комисија није одобрила средства овом учеснику 
конкурса, јер предложени опис пројекта спада у редовно информисање, у шта спадају и 
интервјуи са представницима локалне самоуправе као и обавештавање грађана о свим 
њеним важним одлукама мерама и активностима. 
     5.Веб портал „Будите у току“, предузетничка радња, Лесковац-Комисија није одобрила 
средства овом учеснику конкурса, зато што је подносилац пројекта конкурисао са истим 
пројектом и прошле године, да су му одобрена средства за пројекат али да је одустао 
писаном изјавом од реализације пројекта. У самом пројекту не наводи број и врсту 
планираних медијских садржаја и као такав не испуњава јавни интерес грађана општине 
Власотинце. 
     6.Helloanimation, веб портал Зона плус, Радња за производњу кинематографских дела, 
аудио-визуелних производа и телевизијског програма, Ниш - Комисија није одобрила 
средства овом учеснику конкурса, јер сматра да је буџет пројекта предимензиониран у 
односу на понуђени садржај, а осим тога Комисија је мишљења да промотивни филм не 
спада у домен јавног информисања и препоручује подносиоцу да са овим пројектом 
конкурише за средства намењена културним садржајима. 
   7. Коперникус сyстемс ДОО Београд – огранак Коперникус продукција, Ниш-Комисија је 
одобрила средства овом учеснику конкурса јер сматра да је опис пројекта у складу са 
јавни интересом грађана општине Власотинце. Циљеви су добро дефинисани као и циљне 
групе, а и прошле године нису смањивали број понуђених садржаја, иако су добили мања 
средства. 

    8.Comme to Serbia, Рад на веб сајтовима, предузетничка радња, Аранђеловац-Комисија 

није одобрила средства овом учеснику конкурса, јер сматра да учесник пројекта нема 
довољне капацитете за реализацију пројекта, а осим тога предложени садржаји већ су 
презентовани путем Туристичке организације општине Власотинце. 
   9.Телевизија Лесковац, Привредно друштво за производњу и емитовање телевизијског 
програма, Лесковац-Комисија је одобрила средства овом учеснику конкурса јер је пројекат 
добро дефинисан, тема пројекта је актуелна, фокусирана на младе, циљеви пројекти су 
усклађени са активностима, а број и врста планираних медијских садржаја са буџетом. 

    10.Нова наша реч, новине Издавач: Удружење Нова наша реч Лесковац-Комисија је 

одобрила средства овом учеснику конкурса, јер је добро дефинисан, број и врста 
медијских садржаја су усклађени са циљевима пројекта  и пројекат задовољава јавни 
интерес општине Власотинце. 
    11.Центар за демократију и развој југа Србије, гласило Регионална информативна 
агенција Југпресс, Лесковац-Комисија је одобрила средства овом учеснику конкурса јер 



сматра да је тема пројекта добро одабрана и актуелна, медијски садржаји су јасно 
дефинисани и усклађени са циљевима пројекта.  
    12.SOUTH MEDIA, Радња за телевизијску продукцију, медиј портал Спорт југа, Ниш-
Комисија је одобрила средства овом чеснику конкурса јер је фокусиран на увек актуелну 
тему која се на неки начин бави и младима,  а преко СОС канала који има националну 
покривеност спортски живот Власотинца би био виђен на широј територији Србије.  
     13.Предузеће за радио и тв дифузију Гага – ТВ Власотинце, Власотинце-Комисија је 
одобрила средства овом учеснику конкурса, јер се бави актуелном темом, али препоручује 
да се циљеви пројекта конкретније дефинишу и ускладе са описом пројекта као и да 
значајно редефинише буџет и усклади са пројектним активностима.Сматра да трошкове 
евалуације и мониторинга, трошкове припреме студија и трошкове медија за снимање 
треба да елиминише из ревидираног буџета. 
   14.Предузеће за радио и тв дифузију Гага – Радио Гага, Власотинце-Комисија је 
одобрила средства овом учеснику конкурса, пре свега јер представља наставак 
прошлогодишњег који је наишао на добар одзив јавности.Пројекат је од значаја за јавни 
интерес грађана општине Власотинце, а циљ је усклађен са циљним групама и 
активностима.  
    15.Новинска агенција Инфопрес ДБС, веб портал, Лесковац-Комисија је одобрила 
средства овом учеснику конкурса, јер је фокусиран на важну пољопривредну грану-
виноградарство и као такав испуњава јавни интерес, а и буџет је усклађен са пројектним 
активностима.   
    16.Simplicity ДОО, портал Јужне вести, Ниш-Комисија је одобрила средства овом 
учеснику конкурса, јер су опис и значај пројекта јасно дефинисани и усклађени са 
циљевима и медијским садржајем. Комисија препоручује да се приликом ревидирања 
буџета не врши смањење медијских садржаја, јер сматра да ће медијски садржаји бити 
видљиви и публици ван локала, што је корисно за промоцију Власотинца. 
    17.South side, Агенција за телевизијску продукцију, Ниш (емитоваће на ТВ Власотинце 
садржаје)-Комисија је одобрила средства овом учеснику конкурса, јер сматра да је 
пројекат добро написан, тема добро написана и испуњава јавни интерес, јер се половина 
становника општине Власотинце бави пољопривредом.Циљеви су усклађени са циљним 
групама, активности су добро дефинисане као и број медијских садржаја. 
     18.Adria media group, портал еспресо.рс -Комисија није одобрила средства овом 
учеснику конкурса, јер сматра да подносилац пројекта нема довољне техничке и људске 
ресурсе за реализацију пројекта, а опис пројекта се базира на претпоставкама и Комисија 
сматра да пројекат не испуњава јавни интерес грађана општине Власотинце. 
     19.Југфилм, Удружење филмских, телевизијских, радио и веб стваралаца, портал 
Инфодеск, Власотинце-Комисија  је одобрила средства овом учеснику конкурса, обзиром 
на значај предложеног садржаја.Циљне групе су добро дефинисане као и број и врста 
планираних медијских садржаја. 
    20.Клисура маркетинг, Радња та телевизијску продукцију, Грделица-Комисија је 
одобрила средства овом учеснику конкурса, јер сматра да се ради о значајној теми, која је 
добро дефинисана у опису пројекта.Комисија сугерише да се приликом ревидирања 
буџета не смањује број медијских садржаја. 
     21.Телевизија протокол К-1, ДОО, Лесковац-Комисија није одобрила средства овом 
учеснику конкурса, јер сматра да је у опису пројекта наведено редовно информисање, а 
осим тога буџет пројекта није усклађен са описом и бројем медијских садржаја. 
    22.Центар за едукацију и развој, веб портал Југмедиа, Лесковац - Комисија је одобрила 
средства овом учеснику конкурса, јер се пројекат односи на тему која је атрактивна и 
актуелна јер се бави медијском писменошћу младих.Циљеви пријекта су усклађени са 
значајем и циљним групама, а број медијских садражаја је усклађен са буџетом.  
     23.Новине Српско коло, Удружење Савез Срба из региона, Београд-Комисија није 
одобрила средства овом учеснику конкурса, јер опис пројекта не испуњава јавни интерес 
грађана општине Власотинце, који не представљају циљну групу овог пројекта. 
     24.Агенција за продукцију и фотографију Star media, Грделица (Варош)-Комисија  није 
одобрила средства овом учеснику конкурса, јер је увидом у буџет пројекта установљено 
да подносилац не располаже стручним капацитетима за релизацију пројекта. 



   25. Предузеће за емитовање радио програма и трговину Радио 016, Лесковац, Комисија  
није одобрила средства овом учеснику конкурса, јер подносилац пројекта није навео 
дефисане теме, већ је у опису пројекта навео да их тек треба осмислити, тако да Комисија 
нема увид у садржај пројекта .Сматра да пројекат не испуњава јавни интерес грађана 
општине Власотинце. 
   26. Удружење Центар за здравље, лепоту и традицију Мед, веб портал Sanalife, Ниш, 
Комисија је подржала пројекат и одобрила средства, јер се ради о наставку 
прошлогодишњег пројекта. Тема пројекта је занимљива, савремена и од јавног интереса, 
јер афирмише вредности културног наслеђа.Комисија сугеруише да се приликом 
ревидирања буџета не смањује број медијских садржаја. 
   27. Агенција СДС, веб портал Спортска страна југа, Лесковац, Комисија је подржала 
пројекат и одобрила средства овом учеснику, јер сматра да подразумева истраживачко 
новинарство, а тема пројекта је ангажована и актуелна. 
   28. Новости дана, веб портал, ДОО, Ниш- Комисија није одобрила средства овом 
учеснику конкурса, јер  

 
         Из наведеног дат је предлог за доделу средстава на начин констатован у записнику. 
 

2.ТАЧКА 
 

         Под тачком текућа питања није разматрано. 
 
 
          Седница Комисије је завршена у 13,00 часова. 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ДО 

31.12.2018.ГОДИНЕ 
 

                                     Божидар Илић из Лесковца, председник______________________ 
                                     Радоман Ирић из Врања,члан_______________________________ 
                                     Никола Лазић из Бујановца,члан_____________________________ 
                                     Ивана Станојевић, секретар_________________________________ 

 

 


