
 
РепубликаСрбија 
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ  
Комисија за оцену пројеката за остваривање 
јавног интереса у области јавног информисања 
на територији општине Власотинце до 31.12 2020.г. 
Број:01 број 400-13/2020 
Датум:06.03.2020.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 31.12.2020.године, у поступку 
оцене пројеката поднетих на конкурс који је објављен 28.01.2020.године у дневном листу 
„Вечерње новости“ и доношења предлога о додели средстава, дана 06.03.2020.године 
сачинила је,  
 

ЗАПИСНИК 
О спроведеном конкурсу за суфинасирање пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања на територији општине Власотинце до 
31.12.2020.године 

 
 

           Седница комисије је одржана дана 06.03.2020.г. у просторијама општине 
Власотинце са почетком у 09,30 часова. 
Седници присуствују:  

- Радоман Ирић из Врања,члан 
- Милорад Додеровић из Медвеђе,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 27.01.2020.године расписао конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање 
јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Власотинце до 
31.12.2020.године, 01 број 400-13/2020. 
       Конкурс је објављен дана 28.01.2020.године у дневном листу „Вечерње новости“, а рок 
за подношење пријава био је до 12.02.2020.г. 



        Такође је констатовано да је председник општине Власотинце, решењем 01 број 400-
13-40/2020 од 05.03.2020.године именовао чланове стручне комисије за оцену пројеката 
за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине 
Власотинце до 31.12.2020.године у саставу: Радоман Ирић из Врања, Милорад Додеровић 
из Медвеђе 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 су на конкурс стигле 34 
благовремене пријаве. 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. Предузеће за производњу и 
промет рачунарске опреме 
Direct Link ДОО Београд 
Медиј: Часопис за локалну 
самоуправу НАШЕ МЕСТО 
(рег.бр. НВ000912) 
 

Енергетска 
ефикасност у 
општини 
Власотинце 

70.000,00 
динара 

160.000,00 
динара 

2. Предузеће за производњу и 
промет рачунарске опреме 
Direct Link ДОО Београд 
Медиј: Интернет портал за 
локалне самоуправе НАШЕ 
МЕСТО  (рег.бр. ИН000714) 
 

„Еко Власотинце“ 110.000,00 
динара 

300.000,00 
динара 

3. SIMPLICITY ДОО Ниш 
Медиј: Јужне вести (рег.бр. 
ИН000086) 
 

„Власотинце у 
слици и речима“ 

341.000,00 
динара 

431.000,00 
динара 

4.  ДОО Реорганизација Ниш 
Медиј: Интернет портал 
НОВОСТИ ДАНА (рег.бр. 
ИН000466) 
 

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

600.000,00 
динара 

760.000,00 
динара 

5. Удружење Инфо центар југа 
Медвеђа 
Медиј: Интернет портал 
Инфо центар југа (рег.бр. 
ИН000297) 
 

„Ипак би да 
останемо“ 

409.000,00 
динара 

529.000,00 
динара 

6. Удружење Мултикултура 
Србије, Мала Врбница 
Крушевац 
Медиј: Интернет портал 
НОВОСТИ ДАНА (рег.бр. 
ИН000466) 
 

„Права и 
могућности 
запошљавања 
инвлаида рада у 
Власотинцу“ 

200.000,00 
динара 

252.000,00 
динара 

7. Лела Грујић ПР Радња за 
производњу телевизијског 

„Младима 
пољопривреда 

345.000,00 
динара 

728.000,00 
динара 



програма АГРО ЈУГ 
МЕДИА, Ниш 
Медиј: ТВ Лесковац (рег.бр. 
ТВ000078) 
 

остаје-Власотинце“ 

8. Савез Срба из региона, 
политичка организација 
Медиј: Новине СРПСКО 
КОЛО (рег.бр. НВ000809) 
 

Српско коло 
Власотинце 

250.000,00 
динара 

380.500,00 
динара 

9. Телевизија К1 ДОО 
Лесковац 
Медиј: ТВ К-1 (рег.бр. 
ТВ000063) 
 

„Да нас има више“ 997.840,00 
динара 

1.658.240,00 
динара 

10. Предузеће за радио и тв 
дифузију ГАГА ДОО 
Власотинце 
Медиј: Радио Гага (рег.бр. 
РА000259) 
 

ИЗ НАШЕГ УГЛА-
друга сезона 

710.00,00 
динара 

 890.000,00 
динара 

11. Предузеће за радио и тв 
дифузију ГАГА ДОО 
Власотинце 
Медиј: ТВ Власотинце 
(рег.бр. ТВ000166) 
 

„ЈЕДНАКО И 
РАВНОПРАВНО“ 

778.000,00 
динара 

989.200,00 
динара 

12. Новости дана.рс ДОО Ниш, 
Палилула 
Медиј: Интернет портал 
НОВОСТИ ДАНА (рег.бр. 
ИН000466) 
 

Вакциниши 
се,заштити се! 

315.000,00 
динара 

395.000,00 
динара 

13. Удружење центар за 
едукацију и развој, 
Лесковац 
Медиј: Интернет портал 
Југмедиа(рег.бр. ИН000121) 
 

УМЕТНОСТ И 
КУЛТУРА-НАДА И 
КИСЕОНИК 

650.000,00 
динара 

812.500,00 
динара 

14. Мирјана Ђурић ПР Агенција 
за телевизијску продукцију 
SOUTH SIDE Ниш 
Медиј: ТВ Власотинце 
(рег.бр. ТВ000166) 
 

„Перспективе 
развоја 
пољопривреде 
Власотинца“ 

250.000,00 
динара 

934.000,00 
динара 

15. ЛЕСТИГ ДОО Лесковац 
Медиј: Интернет портал 
Дневник југа (рег.бр. 
ИН000366) 
 

Доживи 
Власотинце-
Гастрономски 
туризам-Храна за 
душу и тело 

500.000,00 
динара 

650.000,00 
динара 

16. Удружење филмских, 
телевизијских и веб 
стваралаца Југ филм 
Власотинце 
Медиј: интернет портал 

Легенде 
власотиначког 
спорта као узори 
млађим 
генерацијама 2 

480.000,00 
динара 

600.000,00 
динара 



www.vlasotince.in.rs 
(рег.бр.ИН000429) 
 
 

17. Центар за здравље, лепоту 
и традицију МЕД, Ниш 
Медиј: Интернет магазин 
Sanalife.rs (рег.бр. 000409) 
 

Реагуј, не стиди се 348.000,00 
динара 

481.000,00 
динара 

18. Друштво за радио и 
телевизијске активности 
KOPERNIKUS CABLE 
NETWORK ДОО Ниш 
Медиј: ТВ КЦН 1 (рег.бр. 
ТВ000139) 
 

РАЗВОЈ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 
У ВЛАСОТИНЦУ 

870.000,00 
динара 

1.350.000,00 
динара 

19. Привредно друштво за 
производњу  и емитовање 
телевизијског програма 
Телевизија Лесковац АД 
Лесковац 
Медиј: ТВ Лесковац  (рег.бр. 
ТВ000087) 
 

„Власотинчани“ 984.000,00 
динара 

1.230.000,00 
динара 

20. Далибор Митић ПР Агенција 
за продукцију и 
фотографију STAR MEDIA 
PRO Грделица варош 
Медиј: ТВ Лесковац (рег.бр. 
ТВ000087) 
 

Повећање 
информисаности 
деце о значају и 
могућностима за 
бављење спортом 
„Здравље и спорт-
слика будућности“ 

198.000,00 
динара 

252.000,00 
динара 

21. Новинска агенција 
Инфопрес ДБС, Лесковац 
ПР Братислав Илић 
Медиј: Интернет портал 
Новинска агенција 
Инфопрес ДБС (рег.бр. 
ИН000531) 
 

ВЛАСОТИНАЧКА 
СУНЦА 

100.000,00 
динара 

130.000,00 
динара 

22. Вукашин Стевановић ПР 
Агенција за медијско 
стваралаштво Југспорт.нет 
Лебане 
Медиј: Интернет портал 
Југспорт.нет (рег.бр. 
ИН000915) 
 

„СПОРТ ЗА ЗДРАВ 

ЖИВОТ“-
Промоција младих 
спортиста и 
спортских 
активности 

255.000,00 
динара 

332.500,00 
динара 

23. Ивана Ђорђевић Методиев 
ПР Агенција за 
кинематографску и 
телевизијску продукцију 
НИБОИ Трговиште 
Медиј: Интернет порталТВ 
Инфо Босилеград (рег.бр. 
000748) 

Корак ка 
побољшању 
демографске слике 
Власотинца 

147.000,00 
динара 

299.000,00 
динара 



 
24. Удружење центар за 

културу и екологију ПАН 
АРТ Панчево 
Медиј: ТВ Власотинце 
(рег.бр. ТВ000166) 
 

„Вредније од злата“ 850.000,00 
динара 

1.070.000,00 
динара 

25. Удружење центар за 
демократију и развој југа 
Србије, Лесковац 
Медиј: Интернет портал 
Регионална информативна 
агенција Југпресс (рег.бр. 
ИН000014) 
 

Власотинце на 
женски начин 

440.000,00 
динара 

558.000,00 
динара 

26. Предузеће за информисање 
ИНФО 24 МЕДИА ДОО 
Нови Београд 
Медиј: Интернет портал 
Инфо 24 (рег.бр. ИН000355) 
 

Власотинце данас 670.000,00 
динара 

852.000,00 
динара 

27. Удружење Нова наша реч, 
Лесковац 
Медиј: новине Нова наша 
реч (рег.бр. НВ000610) 
 

РАЊИВИ 460.000,00 
динара 

585.000,00 
динара 

28. Агенција СДС Стаменковић 
Срђан ПР Лесковац 
Медиј: Интернет портал 
Спортска страна југа 
(рег.бр. ИН000354) 
 

Спорт за све-
Инклузија деце са 
хендикепом, 
школски спорт и 
улагања у спортске 
објекте у години 
јубилеја ФК 
Власина 

600.000,00 
динара 

800.000,00 
динара 

29. Удружење Центар за развој 
медијске писмености Став, 
Лесковац 
Медиј: Интернет портал 
STAV.life (рег.бр. ИН000851) 
 

ИНИЦИЈАТИВА 767.500,00 
динара 

985.500,00 
динара 

30. Удружење Гласник – Медија 
центар 016 Лесковац 
Медиј: Интернет портал-
Гласник-медија центар 016 
(рег.бр. ИН000787) 
 

Култура и 
образовање у 
време интернета и 
дигиталне ере 

298.000,00 
динара 

386.000,00 
динара 

31. Предузеће за емитовање 
радио програма и трговину 
Радио 016  
Медиј: Радио 016 
(рег.бр.РА000057) 
 

„ЈОШ ТРЕБА ДА 
ЗНАМО“ 

397.000,00 
динара 

497.000,00 
динара 

32. Специалис ДОО Београд, 
Чукарица 
Медиј: Радио телевизија 

МОЈА ЛЕПА 
СРБИЈА-
Власотинце је моја 

500.000,00 
динара 

1.055.460,00 
динара 



Србије (RTS) 
 

лепа Србија 

33. Мануела Радојковић ПР 
Производња 
кинематографских дела, 
аудио-визуелних производа 
и телевизијског програма 
Helloanimation Ниш 
Медиј: ТВ Зона плус (рег.бр. 
ТВ000152) 
 

Еко-Власотинце 477.000,00 
динара 

705.000,00 
динара 

34. Радио телевизија 4С ДОО 
Бојник 
Медиј: ТВ 4С (рег.бр. 
ТВ000095) 
 

Култура и туризам 
у Власотинцу 

472.274,00 
динара 

990.559,52 
динара 

 

 
        Комисија је утврдила да су на основу Одлуке о буџету општине Власотинце за 
2020.годину, 01 број 06-92-2/19 од 20.12.2019.године („Сл.гласник града Лесковца“, број 
37/19), 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 31.12.2020.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 31.12.2020.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. Предузеће за производњу и 
промет рачунарске опреме Direct 
Link ДОО Београд 
Медиј: Часопис за локалну 
самоуправу НАШЕ МЕСТО 
(рег.бр. НВ000912) 

Енергетска ефикасност 
у општини Власотинце 

 0,00  
динара 

2. Предузеће за производњу и 
промет рачунарске опреме Direct 
Link ДОО Београд 
Медиј: Интернет портал за 
локалне самоуправе НАШЕ 
МЕСТО  (рег.бр. ИН000714) 

„Еко Власотинце“  0,00  
динара 

3.  SIMPLICITY ДОО Ниш 
Медиј: Јужне вести (рег.бр. 
ИН000086) 

„Власотинце у слици и 
речима“ 

 200.000,00 
динара 



 
4.  ДОО Реорганизација Ниш 

Медиј: Интернет портал 
НОВОСТИ ДАНА (рег.бр. 
ИН000466) 

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

0,00 
динара 

5. Удружење Инфо центар југа 
Медвеђа 
Медиј: Интернет портал Инфо 
центар југа (рег.бр. ИН000297) 

„Ипак би да останемо“ 0,00 
динара 

6. Удружење Мултикултура Србије, 
Мала Врбница Крушевац 
Медиј: Интернет портал 
НОВОСТИ ДАНА (рег.бр. 
ИН000466) 

„Права и могућности 
запошљавања инвлаида 
рада у Власотинцу“ 

0,00 
динара 

7. Лела Грујић ПР Радња за 
производњу телевизијског 
програма АГРО ЈУГ МЕДИА, Ниш 
Медиј: ТВ Лесковац (рег.бр. 
ТВ000078) 

„Младима 
пољопривреда остаје-
Власотинце“ 

0,00 
динара 

8. Савез Срба из региона, 
политичка организација 
Медиј: Новине СРПСКО КОЛО 
(рег.бр. НВ000809) 

Српско коло Власотинце 0,00 
динара 

9. Телевизија К1 ДОО Лесковац 
Медиј: ТВ К-1 (рег.бр. ТВ000063) 

„Да нас има више“ 100.000,00 
динара 

10. Предузеће за радио и тв 
дифузију ГАГА ДОО Власотинце 
Медиј: Радио Гага (рег.бр. 
РА000259) 

ИЗ НАШЕГ УГЛА-друга 
сезона 

500.000,00 
динара 

11. Предузеће за радио и тв 
дифузију ГАГА ДОО Власотинце 
Медиј: ТВ Власотинце (рег.бр. 
ТВ000166) 

„ЈЕДНАКО И 
РАВНОПРАВНО“ 

700.000,00 
динара 

12. Новости дана.рс ДОО Ниш, 
Палилула 
Медиј: Интернет портал 
НОВОСТИ ДАНА (рег.бр. 
ИН000466) 

Вакциниши се,заштити 
се! 

0,00 
динара 

13. Удружење центар за едукацију и 
развој, Лесковац 
Медиј: Интернет портал Југмедиа 
(рег.бр. ИН000121) 

УМЕТНОСТ И КУЛТУРА-
НАДА И КИСЕОНИК 

400.000,00 
динара 

14. Мирјана Ђурић ПР Агенција за 
телевизијску продукцију SOUTH 
SIDE Ниш 
Медиј: ТВ Власотинце (рег.бр. 
ТВ000166) 

„Перспективе развоја 
пољопривреде 
Власотинца“ 

70.000,00 
динара 

15. ЛЕСТИГ ДОО Лесковац 
Медиј: Интернет портал Дневник 
југа (рег.бр. ИН000366) 

Доживи Власотинце-
Гастрономски туризам-
Храна за душу и тело 

200.000,00 
динара 

16. Удружење филмских, 
телевизијских и веб стваралаца 
Југ филм Власотинце 
Медиј: интернет портал 

Легенде власотиначког 
спорта као узори 
млађим генерацијама 2 

230.000,00 
динара 



www.vlasotince.in.rs 
(рег.бр.ИН000429) 

17. Центар за здравље, лепоту и 
традицију МЕД, Ниш 
Медиј: Интернет магазин 
Sanalife.rs (рег.бр. 000409) 

Реагуј, не стиди се 120.000,00 
динара 

18. Друштво за радио и телевизијске 
активности KOPERNIKUS CABLE 
NETWORK ДОО Ниш 
Медиј: ТВ КЦН 1 (рег.бр. 
ТВ000139) 

РАЗВОЈ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ У 
ВЛАСОТИНЦУ 

0,00 
динара 

19. Привредно друштво за 
производњу  и емитовање 
телевизијског програма 
Телевизија Лесковац АД 
Лесковац 
Медиј: ТВ Лесковац  (рег.бр. 
ТВ000087) 

„Власотинчани“ 850.000,00 
динара 

20. Далибор Митић ПР Агенција за 
продукцију и фотографију STAR 
MEDIA PRO Грделица варош 
Медиј: ТВ Лесковац (рег.бр. 
ТВ000087) 

Повећање 
информисаности деце о 
значају и могућностима 
за бављење спортом 
„Здравље и спорт-слика 
будућности“ 

 70.000,00 
динара 

21. Новинска агенција Инфопрес 
ДБС, Лесковац ПР Братислав 
Илић 
Медиј: Интернет портал Новинска 
агенција Инфопрес ДБС (рег.бр. 
ИН000531) 

ВЛАСОТИНАЧКА 
СУНЦА 

 0,00 
динара 

22. Вукашин Стевановић ПР Агенција 
за медијско стваралаштво 
Југспорт.нет Лебане 
Медиј: Интернет портал 
Југспорт.нет (рег.бр. ИН000915) 

„СПОРТ ЗА ЗДРАВ 
ЖИВОТ“-Промоција 
младих спортиста и 
спортских активности 

0,00 
динара 

23. Ивана Ђорђевић Методиев ПР 
Агенција за кинематографску и 
телевизијску продукцију НИБОИ 
Трговиште 
Медиј: Интернет порталТВ Инфо 
Босилеград (рег.бр. 000748) 

Корак ка побољшању 
демографске слике 
Власотинца 

0,00  
динара 

24. Удружење центар за културу и 
екологију ПАН АРТ Панчево 
Медиј: ТВ Власотинце (рег.бр. 
ТВ000166) 

„Вредније од злата“ 0,00 
 динара 

25. Удружење центар за демократију 
и развој југа Србије, Лесковац 
Медиј: Интернет портал 
Регионална информативна 
агенција Југпресс (рег.бр. 
ИН000014) 

Власотинце на женски 
начин 

100.000,00 
динара 

26. Предузеће за информисање 
ИНФО 24 МЕДИА ДОО Нови 
Београд 
Медиј: Интернет портал Инфо 24 
(рег.бр. ИН000355) 

Власотинце данас 0,00 
динара 



 
27. Удружење Нова наша реч, 

Лесковац 
Медиј: новине Нова наша реч 
(рег.бр. НВ000610) 

РАЊИВИ 70.000,00 
динара 

28. Агенција СДС Стаменковић 
Срђан ПР Лесковац 
Медиј: Интернет портал Спортска 
страна југа (рег.бр. ИН000354) 

Спорт за све-Инклузија 
деце са хендикепом, 
школски спорт и 
улагања у спортске 
објекте у години јубилеја 
ФК Власина 

180.000,00 
динара 

29. Удружење Центар за развој 
медијске писмености Став, 
Лесковац 
Медиј: Интернет портал STAV.life 
(рег.бр. ИН000851) 

ИНИЦИЈАТИВА 70.000,00 
динара 

30. Удружење Гласник – Медија 
центар 016 Лесковац 
Медиј: Интернет портал-Гласник-
медија центар 016 (рег.бр. 
ИН000787) 

Култура и образовање у 
време интернета и 
дигиталне ере 

70.000,00 
динара 

31. Предузеће за емитовање радио 
програма и трговину Радио 016  
Медиј: Радио 016 
(рег.бр.РА000057) 

„ЈОШ ТРЕБА ДА 

ЗНАМО“ 
70.000,00 
динара 

32. Специалис ДОО Београд, 
Чукарица 
Медиј: Радио телевизија Србије 
(RTS) 

МОЈА ЛЕПА СРБИЈА-
Власотинце је моја лепа 
Србија 

0,00 
динара 

33. Мануела Радојковић ПР 
Производња кинематографских 
дела, аудио-визуелних производа 
и телевизијског програма 
Helloanimation Ниш 
Медиј: ТВ Зона плус (рег.бр. 
ТВ000152) 

Еко-Власотинце 0,00 
динара 

34. Радио телевизија 4С ДОО Бојник 
Медиј: ТВ 4С (рег.бр. ТВ000095) 

Култура и туризам у 
Власотинцу 

0,00 
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 13.03.2020.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 2020.години, формирана решењем 
Председника општине Власотинце 01 број 400-13-40/2020 од 05.03.2020.године, на 
седници одржаној дана 06.03.2020.године у поступку оцене пројеката поднетих на конкурс 
који је објављен 28.01.2020.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 2020.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. Предузеће за производњу и промет рачунарске опреме Direct Link ДОО 
Београд, Медиј: Часопис за локалну самоуправу НАШЕ МЕСТО (рег.бр. НВ000912)-
Комисија није одобрила средства овом учеснику конкурса, јер је циљ пројекта лоше 
дефинисан, предвиђено је да пројекат траје 4 месеца, кроз само две репортаже, које би се 
објавиле у часопису који се дистрибуира само локалним самоуправама.Комисија сматра 
да јавни интерес по конкурсу није остварен, јер се часопис дистрибуира само локалним 
самоуправама, а не и грађанима. 
      2.Предузеће за производњу и промет рачунарске опреме Direct Link ДОО Београд 
Медиј: Интернет портал за локалне самоуправе НАШЕ МЕСТО  (рег.бр. ИН000714)-
Комисија није одобрила средства овом учеснику конкурса, јер је пројекат уопштен, не 
садржи конкретне еколошке проблеме општине Власотинце, а реализовао би се преко 
портала који је недовољно познат грађанима општине Власотинце. Комисија налази да се 
овим пројкетом не може обезбедити испуњење јавног интереса, што је основни циљ 
конкурса.Комисија такође сматра да период реализације треда да биде у времену трајања 
конурса, што у овом пројекту није случај. 
     3. SIMPLICITY ДОО Ниш Медиј: Јужне вести (рег.бр. ИН000086)-Комисија је 
одобрила средства овом учеснику конкурса, јер сматра да ће његовом реализацијом бити 
испуњен јавни интерес грађана општине Власотинце.Комисија предлаже учеснику 
конкурса да у ревидираном буџету не смањује број медијских садржаја. 
     4.ДОО Реорганизација Ниш Медиј: Интернет портал НОВОСТИ ДАНА (рег.бр. 
ИН000466)-Комисија није одобрила средства овом учеснику конкурса, јер је циљ пројекта 
погрешно дефинисан, а имајући у виду да је истоимени пројекат реализован и прошле 
године, у садашњем тексту пројекта се не наводе нови и приоритетни циљеви који би 
представљали наставак прошлогодишњег пројекта.Комисија налази и да је буџет 
неисправан у делу оперативних трошкова. 
     5.Удружење Инфо центар југа Медвеђа Медиј: Интернет портал Инфо центар југа 
(рег.бр. ИН000297)-Комисија није одобрила средства овом учеснику конкурса, јер је циљ 
пројекта погрешно дефинисан, примарна циљна група је уско и непрецизно 



дефинисана.Такође у анализи ризика се наводе нетачне чињенице, као што је тешка 
доступност представника јавних институција. 
     6. Удружење Мултикултура Србије, Мала Врбница Крушевац Медиј: Интернет 
портал НОВОСТИ ДАНА (рег.бр. ИН000466)-Комисија није одобрила средства овом 
учеснику конкурса, јер је пријава за пројектно суфинансирање неуредно 
попуњена.Комисија такође налази да је буџет неисправан у делу оперативних трошкова. 
     7. Лела Грујић ПР Радња за производњу телевизијског програма АГРО ЈУГ 
МЕДИА, Ниш, Медиј: ТВ Лесковац (рег.бр. ТВ000078)-Комисија није одобрила средства 
овом учеснику конкурса, јер тема и опис пројекта нису у сагласности, пројекат је исувише 
уопштен и буџет није добро дефинисан у делу оперативних трошкова.  
     8.Савез Срба из региона, политичка организација Медиј: Новине СРПСКО КОЛО 
(рег.бр. НВ000809)-Комисија није одобрила средства овом учеснику конкурса, јер сматра 
да се реализацијом предложеног пројекта не остварује јавни интерес општине Власотинце 
(опис пројекта, циљне групе и значај). Комисија такође налази да је погрешно попуњен и 
буџет у делу оперативних трошкова и да није реално да се наведе да нема видљивих 
ризика. 
     9.Телевизија К1 ДОО Лесковац Медиј: ТВ К-1 (рег.бр. ТВ000063)-Комисија је 
одобрила средства овом учеснику конкурса, јер је пројекат актуелан и добро дефинисан. 
Комисија има примедбу да су средства која се траже нереално висока, у односу на она 
која су расположива по конкурсу. 
    10.Предузеће за радио и тв дифузију ГАГА ДОО Власотинце Медиј: Радио Гага 
(рег.бр. РА000259)-Комисија је одобрила средства овом учеснику конкурса, јер се пројекат 
на свеобухватан начин бави проблемима особа са инвалидитетом и пружа велики простор 
у смислу реализације великог броја садржаја, који су и у првој сезони реализације пројекта 
били добро обрађени. 
     11.Предузеће за радио и тв дифузију ГАГА ДОО Власотинце Медиј: ТВ 
Власотинце (рег.бр. ТВ000166)-Комисија је одобрила средства овом учеснику конкурса, 
јер сматра да пројекат на адекватан начин дефинише суживот и толеранцију ромске и 
српске заједнице, поштовање различитости и да су добро дефинисане циљне групе. 
Комисија такође налази да је пројекат и у функцији остваривања јавног интереса по 
конкурсу. 
     12. Новости дана.рс ДОО Ниш, Палилула Медиј: Интернет портал НОВОСТИ ДАНА 
(рег.бр. ИН000466)-Комисија није одобрила средства овом учеснику конкурса, јер је општи 
циљ пројекта више примерен здравственој установи, а не медију. У ризицима за 
реализацију пројекта, сами учесници конкурса наводе пад читаности сајта, што наводи на 
закључак да ће бити доведено у питање остваривање јавног интереса по конкурсу. 
     13. Удружење центар за едукацију и развој, Лесковац Медиј: Интернет портал 
Југмедиа (рег.бр. ИН000121)-Комисија је одобрила средства овом учеснику конкурса, јер 
је пројекат добро осмишљен, циљне групе добро постављене, пројектни задатак јасно 
конципиран. 
    14.Мирјана Ђурић ПР Агенција за телевизијску продукцију SOUTH SIDE Ниш Медиј: 
ТВ Власотинце (рег.бр. ТВ000166)-Комисија је одобрила средства овом учеснику 
конкурса, јер је тема пројекта од интереса за грађане општине Власотинце, да су 
пројектни циљеви прецизно постављени, да је број емитера преко којих ће се пласирати 
јавни садржај велики и у интересу грађана Власотинца. 
    15.ЛЕСТИГ ДОО Лесковац Медиј: Интернет портал Дневник југа (рег.бр. ИН000366)-
Комисија је одобрила средства овом учеснику конкурса, јер је тема пројекта занимљива и 
интересантна ширем кругу људи и остварује јавни интерес по конкурсу. 
    16.Удружење филмских, телевизијских и веб стваралаца Југфилм Власотинце 
Медиј: интернет портал www.vlasotince.in.rs (рег.бр.ИН000429)-Комисија је одобрила 
средства овом учеснику конкурса, јер је у питању наставак прошлогодишњег пројекта који 
је изазвао велико интересовање грађана и посвећен је великом јубилеју -100 година 
фудбала у Власотинцу.  
    17.Центар за здравље, лепоту и традицију МЕД, Ниш Медиј: Интернет магазин 
Sanalife.rs (рег.бр. 000409)-Комисија је одобрила средства овом учеснику конкурса, јер је 
тема пројекта веома актуелна, пројекат је добро постављен и од заначаја је за 



остваривање јавног интереса у области јавног информисања и у функцији превентиве 
малолетничке деликвенције и вршњачког насиља. 
    18.Друштво за радио и телевизијске активности KOPERNIKUS CABLE NETWORK 
ДОО Ниш Медиј: ТВ КЦН 1 (рег.бр. ТВ000139)-Комисија није одобрила средства овом 
учеснику конкурса, јер пројекат нагиње дневном информисању, циљ и значај пројекта су 
погрешно дефинисани и образац подносиоца пројекта није уредно попуњен. 
    19.Привредно друштво за производњу  и емитовање телевизијског програма 
Телевизија Лесковац АД Лесковац Медиј: ТВ Лесковац  (рег.бр. ТВ000087)-Комисија је 
одобрила средства овом учеснику конкурса, јер је пројекат јасан, прецизан, садржајан и 
емитује се на медију који има доказано велику гледаност на територији општине 
Власотинце. 
    20.Далибор Митић ПР Агенција за продукцију и фотографију STAR MEDIA PRO 
Грделица варош Медиј: ТВ Лесковац (рег.бр. ТВ000087)-Комисија је одобрила средства 
овом учеснику конкурса, јер је пројекат од значаја за младе и добро је постављен. 
   21.Новинска агенција Инфопрес ДБС, Лесковац ПР Братислав Илић Медиј: 
Интернет портал Новинска агенција Инфопрес ДБС (рег.бр. ИН000531)-Комисија није 
одобрила средства овом учеснику конкурса, јер је пријава неуредно попуњена, буџет је 
лоше дефинисан у делу оперативних трошкова.   
   22.Вукашин Стевановић ПР Агенција за медијско стваралаштво Југспорт.нет 
Лебане Медиј: Интернет портал Југспорт.нет (рег.бр. ИН000915)-Комисија није 
одобрила средства овом учеснику конкурса, јер је пријава неуредно попуњена (1 колона), 
у реализацији ће радити само једно лице, а у буџету су планирани хонорари за више 
лица-сараднике.  
   23.Ивана Ђорђевић Методиев ПР Агенција за кинематографску и телевизијску 
продукцију НИБОИ Трговиште Медиј: Интернет портал ТВ Инфо Босилеград (рег.бр. 
000748)-Комисија није одобрила средства овом учеснику конкурса, јер је оценила да 
учесник конкурса нема капацитет за реализацију пројекта, с обзиром на то да је у 
записнику радне групе о реализацији прошлогодишњих пројеката наведена примедба на 
реализацију садржаја, у који је комисија извршила увид пре почетка рада.  
   24.Удружење центар за културу и екологију ПАН АРТ Панчево Медиј: ТВ 
Власотинце (рег.бр. ТВ000166)-Комисија није одобрила средства овом учеснику 
конкурса, јер је циљ пројекта непрецизно дефинисан, реализација пројекта је почела пре 
расписивања конкурса и доделе средстава по конкурсу и у буџету нису раздвојени 
оперативни и персонални трошкови.  
   25.Удружење центар за демократију и развој југа Србије, Лесковац Медиј: Интернет 
портал Регионална информативна агенција Југпресс (рег.бр. ИН000014) -Комисија је 
одобрила средства овом учеснику конкурса, јер је тема пројекта занимљива и у духу 
времена и начелима родне равноправности. 
    26.Предузеће за информисање ИНФО 24 МЕДИА ДОО Нови Београд Медиј: 
Интернет портал Инфо 24 (рег.бр. ИН000355)-Комисија није подржала пројекат и 
одобрила средства овом учеснику конкурса, јер значај пројекта не прати опис пројекта, а 
циљне групе су уско дефинисане. 
    27.Удружење Нова наша реч, Лесковац Медиј: новине Нова наша реч (рег.бр. 
НВ000610) -Комисија је подржала пројекат и одобрила средства овом учеснику конкурса, 
јер је пројекат усмерен на рањиве категорије становништва. 
    28.Агенција СДС Стаменковић Срђан ПР Лесковац Медиј:Интернет портал 
Спортска страна југа (рег.бр. ИН000354)-Комисија је одобрила средства овом учеснику 
конкурса, јер је Комисија проценила да пројекат обрађује рањиву категорију становништва 
кроз спорт и игру, што је у функцији остваривања јавног интереса по конкурсу. 
    29.Удружење Центар за развој медијске писмености Став, Лесковац Медиј: 
Интернет портал STAV.life (рег.бр. ИН000851)-Комисија је одобрила средства овом 
учеснику конкурса, јер сматра да ће занимљивом темом остварити јавни интерес по 
конкурсу. 
    30.Удружење Гласник – Медија центар 016 Лесковац Медиј: Интернет портал-
Гласник-медија центар 016 (рег.бр. ИН000787)-Комисија је одобрила средства овом 
учеснику конкурса, јер сматра да пројекат испуњава јавни интерес по конкурсу. 



    31.Предузеће за емитовање радио програма и трговину Радио 016 Медиј: Радио 
016 (рег.бр.РА000057)-Комисија је одобрила средства овом учеснику конкурса, јер као 
наставак прошлогодишњег, такође одобреног пројекта, испуњава јавни интерес општине 
Власотинце. 
    32.Специалис ДОО Београд, Чукарица Медиј: Радио телевизија Србије (RTS)-
Комисија није одобрила средства овом учеснику конкурса, јер због ограничених средстава 
у буџету доводи у питање могућност реализације пројекта. 
    33.Мануела Радојковић ПР Производња кинематографских дела, аудио-визуелних 
производа и телевизијског програма Helloanimation Ниш Медиј: ТВ Зона плус 
(рег.бр. ТВ000152)-Комисија није одобрила средства овом учеснику конкурса, јер тема 

пројекта, иако значајна, није довољно конкретизована на еколошке проблеме Власотинца. 
    34.Радио телевизија 4С ДОО Бојник Медиј: ТВ 4С (рег.бр.ТВ000095)-Комисија није 

одобрила средства овом учеснику конкурса, јер је тема пројекта обрађена у најширем 
могућем смислу, уместо да је усредсређена на тему која је у функцији јавног интереса. 
 
         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 15,00 часова. 
 
 

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

31.12.2020.ГОДИНЕ 
 

Записник водила: 
Ивана Станојевић                                     ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 
_________________ 
                                                   Божидар Илић из Лесковца, председник______________ 
   
                                                   Радоман Ирић из Врања,члан________________________ 
 
                                                   Милорад Додеровић из Медвеђе,члан_________________ 
 
 

 

 


