
 
РепубликаСрбија 
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ  
Комисија за оцену пројеката за остваривање 
јавног интереса у области јавног информисања 
на територији општине Власотинце до 31.12 2019.г. 
Број:01 број 400-8-42/2019 
Датум:07.03.2019.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 31.12.2019.године, у поступку 
оцене пројеката поднетих на конкурс који је објављен 11.02.2019.године и доношења 
предлога о додели средстава, дана 07.03.2019. године сачинила је,  
 

ЗАПИСНИК 
О спроведеном конкурсу за суфинасирање пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања на територији општине Власотинце до 
31.12.2019.године 

 
 

         Седница комисије је одржана дана 07.03.2019.г.у канцеларији председника 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 07.02.2019.године расписао конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање 
јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Власотинце до 
31.12.2019.године, 01 број 400-8/2019. 
       Конкурс је објављен дана 11.02.2019.године у дневном листу „Вечерње новости“, а рок 
за подношење пријава био је до 25.02.2019.г. 



        Такође је констатовано да је председник општине Власотинце, решењем 01 број 400-
8-39/19 од 04.03.2019.године именовао чланове стручне комисије за оцену пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине 
Власотинце до 31.12.2019.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. 
          У даљем току поступка Комисија је констатовала да је на конкурс стигло 34 
благовремених пријава.Имајући у виду да су учесници конкурса поднели благовремене 
пријаве и приложили потпуну документацију, комисија је узела у разматрање пројекте и то: 

Редни 
број 

 Подносилац пројекта 
(учесник конкурса) 

Назив пројекта Tражени износ 
средстава 
(у динарима) 

Укупна      
вредност 
пројекта (у 
динарима) 

1. Бранислав Игњатовић ПР, 
Радња за телевизијску 
продукцију SOUTH MEDIA 
Ниш- портал Спорт југа  

Спорт у Власотинцу 
2019 

354.000,00 
динара 

471.000,00 
динара 

2. Мануела Радојковић ПР, 
Производња 
кинематографских дела, 
аудио-визуелних 
производа и ТВ програма 
HELLOANIMATION Ниш 

Промотивни филм о 
општини 
Власотинце 

452.000,00 
динара 

803.000,00 
динара 

3. Предузеће за емитовање 
радио програма и трговину 
РАДИО 016, Лесковац 

Треба да знамо 467.000,00 
динара 

587.000,00 
динара 

4.  Братислав Илић ПР, 
Новинска агенција 
Инфопрес ДБС Лесковац- 
портал Инфопрес 

Власотиначке еко 
приче 

108.000,00 
динара 

136.000,00 
динара 

5. Ивана Ђорђевић 
Методијев ПР, Агенција за 
кинематографску и 
телевизијску продукцију 
НИБОИ Врање - портал 
Инфо Босилеград  

Спортско-културни 
идентитет 
Власотинца 

552.000,00 
динара 

692.500,00 
динара 

6. Удружење ГЛАСНИК - 
Медија центар 016 
Лесковац -портал Медија 
центар  

Лепша страна мога 
завичаја:Власотинце 

400.000,00 
динара 

500.000,00 
динара 

7. Тања Цветковић ПР, Веб 
портали Вести и огласи 
југа Лесковац -портал 
Вести и огласи југа 

Галерија 
Власотинце-Бисери 
културно историјске 
баштине 

160.000,00 
динара 

200.000,00 
динара 

8. Мирјана Ђурић ПР, 
Агенција за телевизијску 
продукцију SOUTH SIDE 
Ниш 

Млади лидери 
руралног развоја 
Власотинца 

250.000,00 
динара 

886.000,00 
динара 

9. НОВОСТИ ДАНА.РС ДОО 
Ниш-Медијана -портал 
Новости дана 

Удружи се, запосли 
се! 

420.000,00 
динара 

531.000,00 
динара 

10. Агенција за продукцију и 
фотографију STAR MEDIA 
PRO Грделица варош, 
Далибор Митић ПР  

Повећање 
информисаности 
грађана о локалној 
администрацији 

302.000,00 
динара 

390.000,00 
динара 



11. Горица Станисављевић 
ПР, Радња за телевизијску 
продукцију Клисура 
маркетинг Грделица 

На младима село 
остаје 

396.000,00 
динара 

504.000,00 
динара 

12. Друштво за радио и 
телевизијске активности 
KOPERNIKUS CABLE 
NETWORK, ТВ KCN 1 

Развој привреде и 
очувања традиције у 
Власотинцу 

600.000,00 
динара 

1.140.000,00 
динара 

13. Центар за културу и 
екологију ПанАрт Панчево   

Филм о Влади 
Илићу-Човек 
будућности 

600.000,00 
динара 

8.876.000,00 
динара 

14. Владица Стефановић ПР, 
Веб портал Будите у току 
Лесковац- портал Будите у 
току 

Информисање 
јавности о 
актуелним 
дешавањима на 
територији општине 
Власотинце 

400.000,00 
динара 

480.000,00 
динара 

15. Предузеће за радио и ТВ 
дифузију Радио ГАГА 
Власотинце, медиј Радио 
ГАГА 

Из нашег угла 550.000,00 
динара 

690.000,00 
динара 

16. Предузеће за радио и ТВ 
дифузију Радио ГАГА 
Власотинце, медиј ТВ 
Власотинце  

Прави смер-друга 
сезона 

789.400,00 
динара 

1.000.000,00 
динара 

17. Телевизија К-1 Лесковац 
ТВ К-1 

Културама 883.799,66 
динара 

2.059.399,66 
динара 

18. Удружење филмских, 
телевизијских, радио и веб 
стваралаца Југ филм 
Власотинце-портал 
Инфодеск   

Сто година фудбала 
у Власотинцу 

560.000,00 
динара 

700.000,00 
динара 

19. Центар за здравље, 
лепоту и традицију МЕД 
Ниш-портал SANALIFE 

Упознај Власотинце-
дестинацију за сва 
чула 

600.000,00 
динара 

750.000,00 
динара 

20. Агенција СДС 
Стаменковић Срђан ПР 
Лесковац-портал Спортска 
страна југа 

Век 
поноса:Фудбалски 
клуб Власина 
симбол Власотинца 

600.000,00 
динара 

857.000,00 
динара 

21. Радио телевизија BELLE 
AMIE Ниш, Радио BELLE 
AMIE 

Власотинце, 
могућност и шанса 

980.000,00 
динара 

1.232.000,00 
динара 

22. Радио телевизија BELLE 
AMIE Ниш, Портал BELLE 
AMIE 

Млади у фокусу 980.000,00 
динара 

1.232.000,00 
динара 

23. Радио телевизија BELLE 
AMIE Ниш, Телевизија 
BELLE AMIE  

За младе општине 
Власотинце 

1.000.000,00 1.256.000,00 
динара 

24. Привредно друштво за 
производњу и емитовање 
ТВ програма Телевизија 
Лесковац- ТВ Лесковац  

Перспектива 972.000,00 
динара 

1.222.100,00 
динара 

25. Удружење за развој 
квалитетета живота и рада 
грађана HUMANIS Ниш 

Трагом старе 
фотографије кроз 
Власотинце 

120.000,00 
динара 

160.000,00 
динара 



новине (месечник)  
26. ЛЕСТИГ ДОО Лесковац- 

портал Дневник југа 
Путевима вина 
упознај Власотинце 

585.000,00 
динара 

765.000,00 
динара 

27. Центар за едукацију и 
развој Лесковац-портал 
Југмедиа 

Медијски кутак за 
децу и младе, други 
део 

500.000,00 
динара 

625.000,00 
динара 

28. Удржење Инфо Центар 
Југа Медвеђа-портал 
Инфо Центар Југа  

Лепоте југа-
Власотиначки крај и 
туристички 
потенцијали и 
могућности 

249.000,00 
динара 

324.000,00 
динара 

29. SIMLICITY ДОО Ниш –
портал Јужне вести  

Власотинце у слици 
и речима 

341.000,00 
динара 

431.000,00 
динара 

30. Direct link ДОО Београд, 
Часопис Наше место 

Наше 
место:Власотинце 

70.000,00 
динара 

160.000,00 
динара 

31. Синдикат новинара 
Србије, портал СИНОС 

Наше право на 
професионално 
информисање 

345.480,00 
динара 

435.480,00 
динара 

32. Удружење Нова наша реч, 
Новине Нова наша реч  

Жене у јавном 
животу Власотинца 

460.000,00 
динара 

585.000,00 
динара 

33. Удружење Центар за 
демократију и развој југа 
Србије - Регионална 
информативна агенција 
ЈУГПРЕС –портал 
ЈУГПРЕС 

Исте шансе за све 440.000,00 
динара 

558.000,00 
динара 

34. Реорганизација Ниш-
портал Новости дана 

Туризам и 
угоститељство као 
лек за 
незапосленост и 
сиромаштво у 
општини 
Власотинце 

600.000,00 
динара 

760.000,00 
динара 

 

 
          Комисија је утврдила да су на основу Одлуке о буџету општине Власотинце за 
2019.годину, 01 број 06-72-4/19 од 20.12.2018.године предвиђена средства за 
суфинансирање пројеката намењених за производњу медијских садржаја у износу од 
4.000.000,00 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 31.12.2019.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 31.12.2019.године. 
           Средства у износу од 4.000.000,00 динара, појединачно су одобрена на следећи 
начин: 
 

Редни 
број 

      Подносилац пројекта 
        (учесник конкурса) 

    Назив пројекта                                     Додељена 
      средства 



    (у динарима) 
1. Бранислав Игњатовић ПР, Радња 

за телевизијску продукцију 
SOUTH MEDIA Ниш- портал 
Спорт југа  

Спорт у Власотинцу 
2019 

0,00 динара 

2. Мануела Радојковић ПР, 
Производња кинематографских 
дела, аудио-визуелних производа 
и ТВ програма HELLOANIMATION 
Ниш 

Промотивни филм о 
општини Власотинце 

0,00 динара 

3. Предузеће за емитовање радио 
програма и трговину РАДИО 016, 
Лесковац 

Треба да знамо 100.000,00 
динара 

4.  Братислав Илић ПР, Новинска 
агенција Инфопрес ДБС 
Лесковац- портал Инфопрес 

Власотиначке еко приче 80.000,00 
динара 

5. Ивана Ђорђевић Методијев ПР, 
Агенција за кинематографску и 
телевизијску продукцију НИБОИ 
Врање - портал Инфо Босилеград  

Спортско-културни 
идентитет Власотинца 

 70.000,00 
динара 

6. Удружење ГЛАСНИК - Медија 
центар 016 Лесковац -портал 
Медија центар  

Лепша страна мога 
завичаја:Власотинце 

 70.000,00 
динара 

7. Тања Цветковић ПР, Веб портали 
Вести и огласи југа Лесковац -
портал Вести и огласи југа 

Галерија Власотинце-
Бисери културно 
историјске баштине 

0,00 динара 

8. Мирјана Ђурић ПР, Агенција за 
телевизијску продукцију SOUTH 
SIDE Ниш 

Млади лидери руралног 
развоја Власотинца 

100.000,00 
динара 

9. НОВОСТИ ДАНА.РС ДОО Ниш-
Медијана -портал Новости дана 

Удружи се, запосли се! 0,00 динара 

10. Агенција за продукцију и 
фотографију STAR MEDIA PRO 
Грделица варош, Далибор Митић 
ПР  

Повећање 
информисаности 
грађана о локалној 
администрацији 

0,00 динара 

11. Горица Станисављевић ПР, 
Радња за телевизијску 
продукцију Клисура маркетинг 
Грделица 

На младима село остаје 0,00 динара 

12. Друштво за радио и телевизијске 
активности KOPERNIKUS CABLE 
NETWORK, ТВ KCN 1 

Развој привреде и 
очувања традиције у 
Власотинцу 

0,00 динара 

13. Центар за културу и екологију 
ПанАрт Панчево   

Филм о Влади Илићу-
Човек будућности 

250.000,00 
динара 

14. Владица Стефановић ПР, Веб 
портал Будите у току Лесковац- 
портал Будите у току 

Информисање јавности 
о актуелним 
дешавањима на 
територији општине 
Власотинце 

0,00 динара 

15. Предузеће за радио и ТВ 
дифузију Радио ГАГА 
Власотинце, медиј Радио ГАГА 

Из нашег угла 450.000,00 
динара 

16. Предузеће за радио и ТВ 
дифузију Радио ГАГА 
Власотинце, медиј ТВ 

Прави смер-друга 
сезона 

400.000,00 
динара 



Власотинце  
17. Телевизија К-1 Лесковац ТВ К-1 Културама 0,00 динара 

18. Удружење филмских, 
телевизијских, радио и веб 
стваралаца Југ филм 
Власотинце-портал Инфодеск   

Сто година фудбала у 
Власотинцу 

200.000,00 
динара 

19. Центар за здравље, лепоту и 
традицију МЕД Ниш -портал 
SANALIFE 

Упознај Власотинце-
дестинацију за сва чула 

120.000,00 
динара 

20. Агенција СДС Стаменковић 
Срђан ПР Лесковац -портал 
Спортска страна југа 

Век поноса:Фудбалски 
клуб Власина симбол 
Власотинца 

150.000,00 
динара 

21. Радио телевизија BELLE AMIE 
Ниш, Радио BELLE AMIE 

Власотинце, могућност 
и шанса 

 0,00 динара 

22. Радио телевизија BELLE AMIE 
Ниш, Портал BELLE AMIE 

Млади у фокусу 0,00 динара 

23. Радио телевизија BELLE AMIE 
Ниш ,Телевизија BELLE AMIE  

За младе општине 
Власотинце 

0,00 динара 

24. Привредно друштво за 
производњу и емитовање ТВ 
програма Телевизија Лесковац- 
ТВ Лесковац  

Перспектива 850.000,00 
динара 

25. Удружење за развој квалитетета 
живота и рада грађана HUMANIS 
Ниш новине (месечник)  

Трагом старе 
фотографије кроз 
Власотинце 

0,00 динара 

26. ЛЕСТИГ ДОО Лесковац-портал 
Дневник југа 

Путевима вина упознај 
Власотинце 

200.000,00 
динара 

27. Центар за едукацију и развој 
Лесковац-портал Југмедиа 

Медијски кутак за децу и 
младе, други део 

400.000,00 
динара 

28. Удржење Инфо Центар Југа 
Медвеђа -портал Инфо Центар 
Југа  

Лепоте југа-
Власотиначки крај и 
туристички потенцијали 
и могућности 

70.000,00 
динара 

29. SIMLICITY ДОО Ниш –портал 
Јужне вести  

Власотинце у слици и 
речима 

200.000,00 
динара 

30. Direct link ДОО Београд, Часопис 
Наше место 

Наше место:Власотинце 0,00 динара 

31. Синдикат новинара Србије, 
портал СИНОС 

Наше право на 
професионално 
информисање 

0,00 динара 

32. Удружење Нова наша реч, 
Новине Нова наша реч  

Жене у јавном животу 
Власотинца 

100.000,00 
динара 

33. Удружење Центар за демократију 
и развој југа Србије - Регионална 
информативна агенција ЈУГПРЕС 
–портал ЈУГПРЕС 

Исте шансе за све 120.000,00 
динара 

34. Реорганизација Ниш-портал 
Новости дана 

Туризам и 
угоститељство као лек 
за незапосленост и 
сиромаштво у општини 
Власотинце 

70.000,00 
динара 

 
         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 15.03.2019.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 2019.години, формирана решењем 
Председника општине Власотинце 01 број 400-8-39/19 од 04.03.2019.године, на седници 
одржаној дана 07.03.2019. године у поступку оцене пројеката поднетих на конкурс који је 
објављен 11.02.2019.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 2019.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.Бранислав Игњатовић ПР, Радња за телевизијску продукцију SOUTH MEDIA 
Ниш- портал Спорт југа-Комисија није одобрила средства овом учеснику конкурса, јер је 
пројекат уопштен, циљеви нису јасно дефинисани, а осим тога грађани Власотинца се о 
спортским дешавањима информишу путем локалних медија кроз дневно информисање. 
     2.Мануела Радојковић ПР, Производња кинематографских дела, аудио-визуелних 
производа и ТВ програма HELLOANIMATION Ниш -Комисија није одобрила средства 
овом учеснику конкурса јер снимање промотивног филма не спада у домен јавног 
информисања и није фокусиран на конретну тему, осим тога буџет пројекта је нереалан за 
број медијских садржаја (један) који се нуди. 
     3.Предузеће за емитовање радио програма и трговину РАДИО 016, Лесковац-
Комисија је одобрила средства овом учеснику конкурса јер сматра да пројекат испуњава 
јавни интерес грађана општине Власотинце којима се директно обраћа, а посебна 
предност је та што ће грађани бити директно укључени у реализацију пројекта. 
       4.Братислав Илић ПР, Новинска агенција Инфопрес ДБС Лесковац- портал 
Инфопрес -Комисија је одобрила средства овом учеснику конкурса, јер је екологија 
актуелна тема и од јавног интереса за грађане општине Власотинце.Пројекат је добро 
образложен и написан. 
     5.Ивана Ђорђевић Методијев ПР, Агенција за кинематографску и телевизијску 
продукцију НИБОИ Врање - портал Инфо Босилеград-Комисија је одобрила средства 
овом учеснику конкурса, јер пројекат комбинује спорт и културу, а начин реализације 
пројекта је јасно дефинисан а циљеви усклађени са циљним групама. 
     6.Удружење ГЛАСНИК-Медија центар 016 Лесковац -портал Медија центар- 
Комисија је одобрила средства овом учеснику конкурса, јер испуњава јавни интерес 



грађана општине Власотинце.Комисија саветују учеснику конкурса да број планираних 
садржаја смањи на разумну меру. 
    7.Тања Цветковић ПР, Веб портали Вести и огласи југа Лесковац -портал Вести и 
огласи југа-Комисија није одобрила средства овом учеснику конкурса јер  су лоше 
дефинисане циљне групе, а грађани општине Власотинце нису наведени.Неусклађени су 
циљеви са потребама грађана општине Власотинце, те Комисија сматра да пројекат не 
испуњава интерес грађана општине Власотинце. . 
    8.Мирјана Ђурић ПР, Агенција за телевизијску продукцију SOUTH SIDE Ниш, ТВ 

Власотинце-Комисија је одобрила средства овом учеснику конкурса, јер је пројекат јасно 

дефинисан, тема актуелна, добро дефинисани циљеви и циљне групе, те реализација 
пројекта испуњава јавни интерес општине Власотинце 
   9.НОВОСТИ ДАНА.РС ДОО Ниш-Медијана -портал Новости дана-Комисија није 
одобрила средства овом учеснику конкурса јер су у општини Власотинце 
пољопривредници већ организогвани у задруге, а овај пројекат не нуди нове садржаје и 
решења у јавном интересу грађана општине Власотинце. 
    10.Агенција за продукцију и фотографију STAR MEDIA PRO Грделица варош, 

Далибор Митић ПР-Комисија није одобрила средства овом учеснику конкурса, јер је тема 

пројекта дневно информисање, а осим тога грађани су сврстану у секундарну циљну 
групу.   
    11.Горица Станисављевић ПР, Радња за телевизијску продукцију Клисура 
маркетинг Грделица-Комисија није одобрила средства овом учеснику конкурса јер је 
пројекат уопштен, не види се на који начин би се остварио јавни интерес. 
    12.Друштво за радио и телевизијске активности KOPERNIKUS CABLE NETWORK, 
ТВ KCN 1-Комисија није одобрила средства овом чеснику конкурса јер се пројекат  односи 
на дневно информисање о раду локалне самоуправе, што је у супротности са Законом о 
јавном информисању. 
     13.Центар за културу и екологију ПанАрт Панчево-Комисија је одобрила средства 
овом учеснику конкурса, јер је тема важна за локалну заједницу и у потпуности остварује 
јавни интерес грађана општине Власотинце, а уједно доприноси промоцији општине 
Власотинце. 
   14.Владица Стефановић ПР, Веб портал Будите у току Лесковац- портал Будите у 
току-Комисија није одобрила средства овом учеснику конкурса, јер се пројекат бави 
дневним информисањем, опис и значај пројекта нису у складу са циљевима пројекта. 
    15.Предузеће за радио и ТВ дифузију Радио ГАГА Власотинце, медиј Радио ГАГА-
Комисија је одобрила средства овом учеснику конкурса, јер се пројекат бави осетљивом 
категоријом грађана-инвалидима, добро је образложен, циљне групе дефинисане и у 
складу је са јавним интересом грађана општине Власотинце. 
    16.Предузеће за радио и ТВ дифузију Радио ГАГА Власотинце, медиј ТВ 
Власотинце-Комисија је одобрила средства овом учеснику конкурса, јер се ради о 
пројекту у коме су циљне групе добро дефинисане, циљеви усклађени са интересом 
јавности. 
    17.Телевизија К-1 Лесковац ТВ К-1-Комисија није одобрила средства овом учеснику 
конкурса, јер је пројекат уопштен, циљеви и значај пројекта нису јасно дефинисани, па као 
такав није у јавном интересу грађана општине Власотинце. 
     18.Удружење филмских, телевизијских, радио и веб стваралаца Југ филм 
Власотинце-портал Инфодеск-Комисија је одобрила средства овом учеснику конкурса, 
јер на модеран и савремен начин обрађује важан догађај (јубилеј ФК Власине)у општини 
Власотинце. 
     19.Центар за здравље, лепоту и традицију МЕД Ниш-портал SANALIFE-Комисија  је 
одобрила средства овом учеснику конкурса, јер на занимљив начин промовише 
туристичку понуду Власотинца и испуњава јавни интерес. 
    20.Агенција СДС Стаменковић Срђан ПР Лесковац -портал Спортска страна југа-
Комисија је одобрила средства овом учеснику конкурса, јер се пројекат бави актуелном 
темом-веком постојања ФК Власине као локалног тима, што је у јавном интересу грађана 
општине Власотинце. 



     21.Радио телевизија BELLE AMIE Ниш, Радио BELLE AMIE-Комисија није одобрила 
средства овом учеснику конкурса, јер описи и значај пројекта нису усклађени, пројекат није 
прилагођен радију као врсти медија. 
    22.Радио телевизија BELLE AMIE Ниш, Портал BELLE AMIE-Комисија није одобрила 
средства овом учеснику конкурса, јер је образац пријаве неуредно попуњен, односно није 
наведен износ средстава који се тражи. 
     23.Радио телевизија BELLE AMIE Ниш, Телевизија BELLE AMIE-Комисија није 
одобрила средства овом учеснику конкурса, јер је готово идентичан претходном пројекту 
(портал) овог учесника конкурса.Одбија се са истим образложењем као претходни ( 
ред.бр.22) 
     24.Привредно друштво за производњу и емитовање ТВ програма Телевизија 
Лесковац- ТВ Лесковац -Комисија  је одобрила средства овом учеснику конкурса, јер 
нуди велики број медијских садржаја о актуелној теми. Пројекат је добро осмишљен, 
дефинисан и задовољава јавни интерес грађана општине Власотинце. 
    25.Удружење за развој квалитетета живота и рада грађана HUMANIS Ниш новине 
(месечник)-Комисија  није одобрила средства овом учеснику конкурса, јер тема и циљ 
нису од интереса за грађане општине Влассотинце. 
   26.ЛЕСТИГ ДОО Лесковац- портал Дневник југа-Комисија је подржала пројекат и 
одобрила средства овом учеснику конкурса јер је тема актуелна и савремена и испуњава 
јавни интерес грађана општине Власотинце. 
   27.Центар за едукацију и развој Лесковац-портал Југмедиа-Комисија је подржала 
пројекат и одобрила средства овом учеснику конкурса, јер је циљна група пажљиво 
одабрана, циљеви пројекта су јасно дефинисани и као такав пројекат је у јавном интересу 
грађана општине Власотинце. 
   28.Удржење Инфо Центар Југа Медвеђа-портал Инфо Центар Југа-Комисија је 
одобрила средства овом учеснику конкурса, јер је Комисија проценила да је пројекат у 
јавном интересу грађана општине Власотинце, циљеви пројекта су усклађени са циљним 
групама, а опис пројекта са његовим значајем. 
    29.SIMLICITY ДОО Ниш –портал Јужне вести-Комисија је одобрила средства овом 
учеснику конкурса, јер је пројекат добро осмишљен,подразумева бројне активности, 
садржи иновативне начине медијског изражавања и као такав је у јавном интересу грађана 
општине Власотинце. 

    30.Direct link ДОО Београд, Часопис Наше место -Комисија није одобрила средства 

овом учеснику конкурса, јер у обрасцу пише да ће се пројекат реализовати на територији 
града Пирота.Такође Комисија сматра да опис пројекта не дефинише јавни интерес 
грађана општине Власотинце. 

    31.Синдикат новинара Србије, портал СИНОС-Комисија није одобрила средства овом 

учеснику конкурса, јер едукација новинара није у складу са условима конкурса, а самим 
тим не испуњава јавни интерес. 

    32.Удружење Нова наша реч, Новине Нова наша реч-Комисија је одобрила средства 

овом учеснику конкурса, тема пројекта је оригинално одабрана, опис пројекта усклађен са 
циљевима и циљним групама и као такав испуњава јавни интерес грађана општине 
Власотинце. 
    33.Удружење Центар за демократију и развој југа Србије - Регионална 

информативна агенција ЈУГПРЕС –портал ЈУГПРЕС -Комисија је одобрила средства 

овом учеснику конкурса, јер пројекат третира рањиве групе, дорбо је дефинисан, циљеви 
пројекта усклађени са јавним интересом грађана општине Власотинце. 

    34.Реорганизација Ниш-портал Новости дана -Комисија је одобрила средства овом 

учеснику конкурса, јер је тема добро образложена, циљне групе дефинисане и у складу са 
јавним интересом грађана општине Власотинце. 

 
         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 14,30 часова. 
 
 

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

31.12.2019.ГОДИНЕ 
 

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

 

 

 


