
 
РепубликаСрбија 
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ  
Комисија за оцену пројеката за остваривање 
јавног интереса у области јавног информисања 
на територији општине Власотинце у 2017.г. 
Број:01 број 06-10/2017 
Датум:17.02.2017.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 у 2017.години, у поступку оцене 
пројеката поднетих на конкурс који је објављен 18.01.2017.године и допуне конкурса 
објављене 25.01.2017.г. и доношења предлога о додели средстава, дана 17.02.2017. 
године сачинила је,  
 

ЗАПИСНИК 
О спроведеном конкурсу за суфинасирање пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања на територији општине Власотинце у 
2017.години 

 
 

         Седница комисије је одржана дана 17.02.2017.г.у канцеларији заменика председника 
општине Власотинце са почетком у 10,00 часова. 
          Седници присуствују:  

- Радоман Ирић из Врања,члан 
- Никола Лазић из Бујановца,члан и 
- Нинослав Радичевић из Власотинца,члан 

 
      Седници комисије присуствује и секретар комисије, Ивана Станојевић, дипл.правник. 
      Присутни чланови су једногласно изабрали члана Нинослава Радичевића 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 16.01.2017.године расписан конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање 
јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Власотинце до 
31.12.2017.године, 01 број 400-15/2017. 
       Конкурс је објављен дана 18.01.2017.године у дневном листу „Вечерње новости“, а рок 
за подношење пријава био је до 30.01.2017.г. 
       Дана 25.01.2017.г. објављена је допуна конкурса и продужен рок за подношење 
пријава до 02.02.2017.г.  
        Такође је констатовано да је председник општине Власотинце, решењем 01 број 02-
40/17 од 07.02.2017.године именовао чланове стручне комисије за оцену пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине 
Власотинце у 2017.години у саставу: Радоман Ирић из Врања, Никола Лазић из Бујановца 
и Нинослав Радичевић из Власотинца у својству чланова и Ивана Станојевић, 
дипл.правник у својству секретара комисије, са обавезом избора председника комисије на 
првој седници. 
         У даљем току поступка Комисија је констатовала да је на конкурс стигло 24 пројекта. 
Имајући у виду да су сви учесници конкурса приложили потпуну документацију, комисија је 
узела у размазтрање све пристигле пројекте и то: 

Редни 
број 

 Подносилац пројекта 
(учесник конкурса) 

Назив пројекта    Тражени 
износ 
    средстава 
    (у динарима) 

Укупна      
вредност 
пројекта 

1. Агенција за телевизијску 
продукцију SOUTH SIDE, 
Ниш 

„Села Власотинца“ 
(серијал од 25 
медијских садржаја 
о пољопривреди и 
руралном развоју 
на територији 
општине 
Власотинце,у 
оквиру ТВ емисије 
о пољопривреди и 
селима „Наша 
села“) 

250.000,00 719.520,00 

2. Привредно друштво за 
рачунско програмирање 
JOOMBOOS, Ниш 

Веб водич-Ваш 
пословни 
идентитет на 
интернету 

75.000,00 750.000,00 

3. Радња за телевизијску 
продукцију КЛИСУРА 
МАРКЕТИНГ, Грделица 
(Лесковац) 

Постиђом ми-
Емисија на 
ромском језику 

300.000,00 376.000,00 

4.  НОВОСТИ ДАНА ДООНиш Наталитет је у 
Власотинцу 
приоритет 

347.000,00 497.400,00 

5. Предузеће за радио и 
телевизијску продукцију 

Чаршијске приче 1.050.000,00 1.350.000,00 



ГАГА ДОО (ТВ), 
Власотинце 

6. Удружење филмских, 
телевизијских и web 
стваралаца ЈУГ ФИЛМ,  
Власотинце 

Медијски аспект 
развоја туризма у 
Власотинцу 

480.000,00 600.000,00 

7. РАДИО 016, Лесковац Треба да знамо  434.600,00 555.600,00 
8. РАДИО ГАГА, Власотинце Од слободног 

говора до слободе 
говора 

350.000,00 450.000,00 

9. SIMPLICITY ДОО, Ниш Ово је Власотинце 341.000,00 431.000,00 
10. DACO PORTAL, 

Власотинце 
Јачање веза 
Дијаспоре Југа 
Србије са матицом, 
а пре свега са 
омладином 
Власотинца, 
Јабланичког и 
Пчињског округа 

250.000,00 440.000,00 

11. Центар за здравље, лепоту 
и традицију Мед, портал 
Магазин сана, Ниш 

Руке злата вредне 500.000,00 625.000,00 

12. Удружење за развој 
квалитета живота и рада 
грађана HUMANIS, Ниш, 
дневне и периодичне 
новине 

Власотинце у 
европском вртлогу 

200.000,00 1.393.000,00 

13. ТВ К1 ДОО, Лесковац Урбан флеш 2.011.380,00 3.342.090,00 
14. Радња за телевизијску 

продукцију 
South media, Ниш 

Спорт у 
Власотинцу 

298.000,00 408.000,00 

15. Центар за демократију и 
развој југа Србије, портал 
Југпресс, Лесковац 

Транспаретно 
програмско 
буџетирање 

540.000,00 675.000,00 

16. Нова наша реч, новине, 
недељне Лесковац 

Јавна управа у 
фокусу 

510.000,00 638.000,00 

17. Агенција за производњу 
медијских садржаја СДС, 
Лесковац, портал Спортска 
страна југа 

Спортске легенде и 
савремени 
спортски хероји 
Власотинца 

240.000,00 300.000,00 

18. Лестиг ДОО, Лесковац, 
Портал Дневник југа 

Јачање интернет 
медија у локалној 
заједници 

640.000,00 800.000,00 

19. Коперникус РТВ Крајина 
ДОО Бор 
TV KCN 

Предузетништво 
до боље 
будућности 

720.000,00 1.306.120,00 

20. Istok kompany, ДОО 
САЛАШ, ТВ Исток  

Ја и локална 
самоуправа 

300.000,00 400.000,00 

21. Медиа центар ДОО, 
Београд , портал 

Власотинце:Поглед 
у боље сутра 

297.000,00 484.500,00 



22. Регионална информативна 
агенција Инфо центар југа, 
Медвеђа, портал Инфо 
центар југа 

Да невидљиви 
буду у јавности-
истраживачко 
новинарсто у сврси 
смањења 
сиромаштва на 
територији 
општине 
Власотинце 

635.500,00 799.500,00 

23. Центар за едукацију и 
развој, Лесковац, портал 
Југмедиа 

Млади 
пољопривредник 

720.000,00 900.000,00 

24 Привредно друштво за 
производњу и емитовање 
ТВ програма ад ТВ 
ЛЕСКОВАЦ 

Власотинце за 
децу и младе 

1.495.000,00 1.965.000,00 

 
 
 

          Комисија је утврдила да су на основу Одлуке о буџету општине Власотинце за 
2017.годину, 01 број 06-90-1/16 од 16.12.2016.године предвиђена средства за 
суфинансирање пројеката намењених за производњу медијских садржајау 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 у 2017.години 

 
          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 у 2017.години. 
           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. Агенција за телевизијску 
продукцију SOUTH SIDE, Ниш 

„Села Власотинца“ 
(серијал од 25 медијских 
садржаја о 
пољопривреди и 
руралном развоју на 
територији општине 
Власотинце,у оквиру ТВ 
емисије о 
пољопривреди и селима 
„Наша села“ 

0,00 



2. Привредно друштво за рачунско 
програмирање JOOMBOOS, Ниш 

Веб водич-Ваш 
пословни идентитет на 
интернету 

0,00 

3. Радња за телевизијску 
продукцију КЛИСУРА 
МАРКЕТИНГ, Грделица 
(Лесковац) 

Постиђом ми-Емисија на 
ромском језику 

120.000,00 

4.  НОВОСТИ ДАНА ДОО Ниш Наталитет је у 
Власотинцу приоритет 

0,00 

5. Предузеће за радио и 
телевизијску продукцију ГАГА 
ДОО (ТВ), Власотинце 

Чаршијске приче 200.000,00 

6. Удружење филмских, 
телевизијских и web стваралаца 
ЈУГФИЛМ,  Власотинце 

Медијски аспект развоја 
туризма у Власотинцу 

250.000,00 

7. РАДИО 016, Лесковац Треба да знамо 0,00 
8. РАДИО ГАГА, Власотинце Од слободног говора до 

слободе говора 
200.000,00 

9. SIMPLICITY ДОО, Ниш Ово је Власотинце 100.000,00 
10. DACO PORTAL, Власотинце Јачање веза Дијаспоре 

Југа Србије са матицом, 
а пре свега са 
омладином Власотинца, 
Јабланичког и Пчињског 
округа 

30.000,00 

11. Центар за здравље, лепоту и 
традицију Мед, портал Магазин 
сана, Ниш 

Руке злата вредне 130.000,00 

12. Удружење за развој квалитета 
живота и рада грађана HUMANIS, 
Ниш, дневне и периодичне 
новине 

Власотинце у европском 
вртлогу 

0,00 

13. ТВ К1 ДОО, Лесковац Урбан флеш 100.000,00 
14. Радња за телевизијску 

продукцију 
South media, Ниш 

Спорт у Власотинцу 100.000,00 

15. Центар за демократију и развој 
југа Србије, портал Југпресс, 
Лесковац 

Транспаретно 
програмско буџетирање 

0,00 

16. Нова наша реч, новине, недељне 
Лесковац 

Јавна управа у фокусу 80.000,00 

17. Агенција за производњу 
медијских садржаја СДС, 
Лесковац, портал Спортска 
страна југа 

Спортске легенде и 
савремени спортски 
хероји Власотинца 

100.000,00 

18. Лестиг ДОО, Лесковац, 
Портал Дневник југа 

Јачање интернет медија 
у локалној заједници 

120.000,00 

19. Коперникус РТВ Крајина ДОО 
Бор 
TV KCN 

Предузетништво до 
боље будућности 

390.000,00 



20. Istok kompany, ДОО САЛАШ, ТВ 
Исток  

Ја и локална 
самоуправа 

0,00 

21. Медиа центар ДОО, Београд , 
портал 

Власотинце:Поглед у 
боље сутра 

0,00 

22. Регионална информативна 
агенција Инфо центар југа, 
Медвеђа, портал Инфо центар 
југа 

Да невидљиви буду у 
јавности-истраживачко 
новинарсто у сврси 
смањења сиромаштва 
на територији општине 
Власотинце 

0,00 

23. Центар за едукацију и развој, 
Лесковац, портал Југмедија 

Млади пољопривредник 300.000,00 

24 Привредно друштво за 
производнју и емитовање ТВ 
програма ад ТВ ЛЕСКОВАЦ 

Власотинце за децу и 
младе 

780.000,00 

 
 
 
 
 
         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 24.02.2017.године 
до 14,00 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 2017.години, формирана решењем 
Председника општине Власотинце 01 број 02-40/17 од 07.02.2017.године, на седници 
одржаној дана 17.02.2017. године у поступку оцене пројеката поднетих на конкурс који је 
објављен 18.01.2017.године и 25.01.2017.г.и доношења предлога о додели средстава, 
извршила је увид у пристиглу конкурсну документацију и размотрила сваку пријаву 
појединачно. 
       У свом раду комисија је утврдила да је сваки учесник конкурса аплицирао са износом 
усклађеним са појединачним проценама трошкова производње медијских садржаја, за 
медијске садржаје који мање или више одговарају информисању грађана са територије 
општине Власотинце.  
        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 у 2017.г. 
       Комисија сугерише учесницима конкурса којима су одобрена средства да приликом 
ревидирања буџета у складу са одобреним износима, из документације елиминишу ставке 
које се односе на набавку опреме, банкарске провизије, отварање наменских рачуна и сл., 
као и да 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. Агенција за телевизијску продукцију SOUTH SIDE, Ниш-Комисија није одобрила 
средства овом учеснику конкурса, јер сматра да старачка сеоска домаћинства којима је 
намењен пројекат не могу да буду његови корисници, обзиром да је планирано да пројекат 
буде реализован путем друштвених интернет мрежа. 
     2. Привредно друштво за рачунско програмирање JOOMBOOS, Ниш-Комисија није 
одобрила средства овом учеснику конкурса јер је мишљења да пројекат не испуњава јавни 
интерес на теиорији општине Власотинце. 
     3. Радња за телевизијску продукцију КЛИСУРА МАРКЕТИНГ, Грделица (Лесковац)-
Комисија је одобрила средства овом учеснику конкурса јер сматра да је ово једини 
пројекат усмерен на рањиве друштвене групе. 
     4. НОВОСТИ ДАНА ДОО Ниш, Комисија није одобрила средства овом учеснику 
конкурса, јер сматра да не би на најбољи начин био остварен јавни интерес општине 
Власотинце због односа између предложених трошкова и очекиваних резултата. 
    5. Предузеће за радио и телевизијску продукцију ГАГА ДОО (ТВ), Власотинце, Комисија 
је одобрила средства овом учеснику конкурса, јер сматра да је пројекат делимично у 
функцији јавног интереса, јер се фокусира на локалне теме. 
    6. Удружење филмских, телевизијских и web стваралаца ЈУГФИЛМ,  Власотинце, 
Комисија је одобрила средства овом учеснику конкурса, јер сматра да пројектни садржај 
на основу видљивости овог медија и квалитета написаног пројекат испуњава захтеве 
јавног интереса. 
  7. РАДИО 016, Лесковац, комисија није одобрила средства овом учеснику конкурса јер 
сматра да досадашњим активностима овај медиј не обећава да ће пројекат бити 
реализован и да ће задовољити потребе грађана општине Власотинце за правовременим 
информисањем 
  8. РАДИО ГАГА, Власотинце, Комисија је одобрила средства овом учеснику конкурса, јер 
се ради о пројекту који  говори о веома важној теми, као што је слобода говора. 
   9. SIMPLICITY ДОО, Ниш, Комисија је одобрила средства овом учеснику конкурса иако 
сматра да предложени број садржаја не одговара у потпуности траженим 
средствима.Ипак, и поред тога Комисија сматра да овај учесник има капацитете да 
оствари пројектни садржај у циљу остваривања јавног интереса. 
   10. DACO PORTAL, Власотинце, Комисија је одобрила средства овом учеснику конкурса, 
јер је мишљења да делимично може да оствари јавни интерес повезујући грађане 
Власотинца који живе у иностранству са матицом. 
   11. Центар за здравље, лепоту и традицију Мед, портал Магазин сана, Ниш- Комисија је 
одобрила средства овом учеснику конкурса јер пројекат промовише народно 
стваралаштво којим се бави већим делом женска популација, која такође спада у рањиве 
друштвене групе. 



    12. Удружење за развој квалитета живота и рада грађана HUMANIS, Ниш, дневне и 
периодичне новине- Комисија није одобрила средства овом чеснику конкурса јер иако је 
пројекат адресиран на општину Власотинце, својим садржајем је везан за други град-
Пирот. 
     13. ТВ К1 ДОО, Лесковац, Комисија је одобрила средства овом учеснику конкурса, јер је 
мишљења да је пројекат важан за грађане Власотинца, а ради се и о медију који је 
видљив на подручју општине Власотинце.Средства су значајно смањена због нереално 
написаног буџета. 
     14. Радња за телевизијску продукцију South media, Ниш- Комисија је одобрила 
средства овом учеснику конкурса, јер се ради о садржају који ће бити промовисан на 
територији целе земље преко СОС канала, што се сматра врло значајним за остваривање 
јавног интереса. 
    15. Центар за демократију и развој југа Србије, портал Југпресс, Лесковац -Комисија 
није одобрила средства овом учеснику конкурса,јер се ради о пројекту који се година 
уназад реализује у општини Власотинце уз помоћ домаћих и међународних организација. 
Комисија сматра да су грађани довољно обавештени о тој теми, што никако овај пројекат 
не дисквалификује као неквалитетан. 
    16. Нова наша реч, новине, недељне Лесковац,- Комисија је одобрила средства овом 
учеснику конкурса, јер се ради о пројекту који третира важну тему и доприноси упознавању 
грађана са институцијама које грађани сами финансирају. 
   17. Агенција за производњу медијских садржаја СДС, Лесковац, портал Спортска страна 
југа -Комисија је одобрила средства овом учеснику конкурса,јер сматра да се ради о врло 
квалитетном пројекту чија су циљна група деца и млади. Осим тога, пројекат има велики 
документарни значај. 
     18. Лестиг ДОО, Лесковац,Портал Дневник југа,- Комисија је одобрила средства овом 
учеснику конкурса, јер планира да мотивише и ангажује младе из општине Власотинце да 
бавећи се новинарством допринесу јавном интерсу општине. Такође комисија сугерише 
овом учеснику, да приликом израде ревидираног буџета из истог уклони ставку пријема 
хонорарног сарадника из општине Власотинце. 
    19. Коперникус РТВ Крајина ДОО БорTV KCN-Комисија  је одобрила средства овом 
учеснику конкурса,јер сматра да се ради о значајној теми,као што је промоција 
предузетништва и истовремено је мишљења да је овај пројекат у функцији јачања 
економског развоја општине Власотинце. 
    20. Istok kompany, ДОО САЛАШ, ТВ Исток- Комисија  није одобрила средства овом 
учеснику конкурса, јер сматра да се ради о пројекту који се не бави конкретном темом и да 
као такав није у интересу грађана општине Власотинце. 
    21. Медиа центар ДОО, Београд , портал- Комисија  није одобрила средства овом 
учеснику конкурса, јер сматра да неће бити у довољној мери доступан грађанима 
опшђтине Власотинце. 
   22. Регионална информативна агенција Инфо центар југа, Медвеђа, портал Инфо 
центар југа- Комисија  није одобрила средства овом учеснику конкурса, јер пројектна 
докуметација није оверена печатом и потисом апликанта. 
    23. Центар за едукацију и развој, Лесковац, портал Југмедија- Комисија  је одобрила 
средства овом учеснику конкурса јер је у функцији развоја пољопривреде којом се бави 
претежан број грађана општине Власотинце и као такав подстиче економски развој 
општине и у потпуности задовољава јавни интерес. 
   24. Привредно друштво за производнју и емитовање ТВ програма ад ТВ ЛЕСКОВАЦ-
Комисија  је одобрила средства овом учеснику конкурса јер се бави децом и младима, а 
овај медиј је доступан свим грађанима на територији општине Власотинце.Комисија 
сматра да је пројекат аналитички одлично документовани, па верује да ће његовим 
спровођењем бити испуњен јавн интерес.  




