РепубликаСрбија
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ
Комисија за оцену пројеката за остваривање
јавног интереса у области јавног информисања
на територији општине Власотинцедо 31.12 2021.г.
Број:01 број 400-13-37/2021
Датум:30.03.2021.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 31.12.2021.године, у поступку
оцене пројеката поднетих на конкурс који је објављен 15.02.2021.године у дневном листу
„Вечерње новости“ и доношења предлога о додели средстава, дана 30.03.2021.године
сачинила је,
ЗАПИСНИК
О спроведеном конкурсу за суфинасирање пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања на територији општине Власотинце до
31.12.2021.године
Седница комисије је одржана дана 30.03.2021.године. у просторијама општине
Власотинце са почетком у 10,00 часова.
Седници присуствују:
1.Милош Стошићиз с.Ранутовац-Врање, напредлог РАБ Србија
2. НиколаЛазићизБујановцанапредлогЛокалПреса и
3.Божидар ИлићизЛесковца, као самостални медијски радник
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 јепредседникопштинеВласотинцедана
11.02.2021.године расписао конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног

интереса у области јавног информисања на територији општине Власотинце до
31.12.2021.године, 01 број 400-13/2021.
Конкурс је објављен дана 15.02.2021.године у дневном листу „Вечерње новости“, а
рок за подношење пријава био је до 02.03.2021.г.
Такође је констатовано да је председник општине Власотинце, решењем 01 број
400-13-35/2021 од 26.03.2021.године именовао чланове стручне комисије за оцену
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији
општине Власотинце до 31.12.2021.године у саставу:ДраганЂорђевић, Никола Лазић и
Божидар Илић у својству чланова и Ивана Станојевић, дипл.правник у својству секретара
комисије, са обавезом избора председника комисије на првој седници.Како је мејлом од
29.03.2021.године изабрани члан Драган Ђорђевић обавестио општину Власотинце да
није у могућности да учествује у раду Комисије из здравствених разлога, то је председник
општине решењем од 29.03.2021.године 01 број 400-13-36/21 уместо Драгана Ђорђевића
у Комисију именовао Милоша Стошића из с.Ранутовац-Врање, на предлог Удружења
радио станица РАБ Србија.
У даљем току поступка Комисија је констатовала да су на конкурс стигле 28
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

Подносилацпројекта
(учесникконкурса)

Називпројекта

1.

Удружење
филмских,
телевизијских
и
веб
стваралаца
Југ
филмВласотинце
Медиј: интернет портал www.vlasotince.in.rs
(рег.бр.ИН000429)

Равноправност
полова и положај
жена у
власотиначком
спорту

2.

Привредно друштво за
производњу и емитовање
телевизијског програма
Телевизија Лесковац
ДОО Лесковац
Медиј: ТВ Лесковац
(рег.бр. ТВ000078)

3.

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

4.
Удружење центар за
демократију и развој југа
Србије, Лесковац
Медиј: Интернет порталРегионална
информативна агенција
Југпресс (рег.бр.
ИН000014)

5.

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

Tражениизнос
средстава
(у динарима)
480.000,00
динара

Укупнавредностпројекта
(у динарима)

Како смањити
последице
пандемије
корона вируса у
општини
Власотинце

988.000,00
динара

1.235.000,00
динара

Демографија и
наталитет су
наш приоритет

997.840,00
динара

1.658.240,00
динара

Живот и потребе
у месним
заједницама

440.000,00
динара

558.000,00
динара

Како до
транспарентног
буџета у
Власотинцу

460.000,00
динара

585.000,00
динара

600.000,00
динара

6.

Удуржење Центар за
развој медијске
писмености Став,
Лесковац
Медиј: Интернет портал–
STAV, интернет адреса
www.stav.life (рег.бр.
ИН000851)

Где су они

464.000,00
динара

580.000,00
динара

7.

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

Транспарентно
финансирање
спорта у
општини
Власотинце

420.000,00
динара

620.000,00
динара

8.

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

9.
Лидија Ковачевић ПР
Рачунарско програмирање
Радан Софт Брестовац
Медиј:Интернет порталРадан Пуста река,
интернет адреса
www.rpr.rs
(рег.бр.ИН000936)

динара

Сунце нашег
неба

152.000,00
динара

194.000,00
динара

10.

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

Стварајмо
шампионе

989.400,00
динара

1.254.400,00
динара

11.

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

Младост, знање,
будућност

939.000,00
динара

1.200.000,00
динара

12.

ЛелаГрујић ПР Радња
запроизводњу тв програма
АГРО ЈУГ МЕДИА Ниш
Медиј: ТВ Лесковац
(рег.бр. ТВ000078)

Подршка
женском
агробизнису

221.000,00
динара

511.900,00
динара

13.

РТВ „Belle amie“ ДОО Ниш
Медиј: Радио „Belle amie“
Ниш-Медијана (рег.бр. РА
000072)

Власотинце,град
улагања

990.000,00
динара

1.242.000,00
динара

14.

РТВ „Belle amie“ ДОО Ниш
Медиј: ТВ „Belle amie“

Креирај живот

994.000,00
динара

1.246.000,00
динара

Ниш-Медијана (рег.бр. ТВ
000044)

15.

Мануела Радојковић ПР
Производња
кинематографских дела,
аудио-визуелних
производа и телевизијског
програма Helloanimation
Ниш
Медиј: ТВ 4С (рег.бр. ТВ
000095)

Еко-Власотинце

468.000,00
динара

711.000,00
динара

16.

Ивана Ђорђевић
Mетодиев ПР Агенција за
кинематографску и и
телевизијску продукцију
НИБОИ
Трговиште
Медиј: Интернет портал ТВ Инфо Босилеград
(рег.бр. ИН 000748)

Привредни
потенцијали
Власотинца

490.000,00
динара

615.000,00
динара

17.

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

Власотинцепотенцијали југа

990.000,00
динара

2.022.000,00
динара

18.

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

517.500,00
динара

675.000,00
динара

19.

Мирјана Ђурић ПР
Агенција за телевизијску
продукцију SOUTH SIDE
Ниш
Медиј: ТВ Власотинце
(рег.бр. ТВ000166) и ТВ
Лесковац (рег.бр.
ТВ000078)

Пејзажи,
знаменитости и
предања
власотиначког
краја-Културно
историјска
баштина
општине
Власотинце
Значај
повртарства за
развој
пољопривреде
Власотинца

250.000,00
динара

817.500,00
динара

20.

Вукашин Стевановић ПР
Агенција за медијско
стваралаштво
ЈУГСПОРТ.НЕТ.ЛЕБАНЕ
Медиј:Интернет порталЈУГСПОРТ.НЕТ (рег.бр.
ИН000915)

Спортом до
сарадње и
развоја

259.000,00
динара

471.000,00
динара

21.

Удружење Гласник –
Медија центар 016
Лесковац

НАШ КОМШИЈА
(не) обични
људи

500.000,00
динара

630.000,00
динара

Медиј: Интернет порталГласник-медија центар
016 (рег.бр. ИН000787)

власотиначког
краја

22.

Центар за културу,
информисање и заштиту
права националних
мањина Развитие
Медиј:Интернет портал:ТВ
Инфо Босилеград (рег.бр.
ИН 000748)

Културноисторијско
наслеђе
Власотинца

585.000,00
динара

795.000,00
динара

23.

Удружење грађана
„Пчињски 017-Портал“
Медиј: Интернет порталwww.pcinjski017portal.rs
(рег.бр.ИН 000812)

ВЛАСОТИНАЧКИ
ДОМАЋИНИ

390.000,00
динара

531.900,00
динара

24.

Удружење грађана
„Пчињски 017-Портал“
Медиј: Интернет порталwww.srbinfo.rs (рег.бр.ИН
000958)

Причала нам
Власина

25.

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

Звучна
разгледница

329.000,00
динара

429.000,00
динара

26.

Центар за здравље,
лепоту и традицију МЕД,
Ниш
Медиј: Интернет магазинSana lajf (рег.бр. 000409)

Живети с
вирусом

197.400,00
динара

249.400,00
динара

27.

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

Наша села

720.000,00
динара

900.000,00
динара

28.

Предузеће за производњу
и промет рачунарске
опреме ДИРЕKТ ЛИНК
ДОО Београд
Медиј: Интернет портал за
локалну самоуправу
НАШЕ МЕСТО (рег.бр.
ИН000714)

Еколошки сат
општине
Власотинце

80.000,00
динара

200.000,00
динара

Није наведен
износ на
обрасцу
пројекта

Није наведен износ на
обрасцу пројекта

Комисија је утврдила да су на основу Одлуке о буџету општине Власотинце за
2021.годину, 01 број 06-101-2/20 од 20.12.2020.године („Сл.гласник града Лесковца“, број
47/20), предвиђена средства за суфинансирање пројеката намењених за производњу
медијских садржаја у износуод 4.500.000,00 динара.

Сходно расположивим средствима, Комисија је након разматрања свихпријава и
оцене пројеката једногласно донела,
ЗАКЉУЧАК
О утврђивањупредлога Решења о додели средстава из буџета општине Власотинце
за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања на територији општине Власотинце до 31.12.2021.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 31.12.2021.године.
Средства у износуод 4.500.000,00 динара, појединачно су одобрена на следећи
начин:
Редни Подносилац пројекта
број
(учесник конкурса)

Назив пројекта

Додељена
средства
(у динарима)

1.

Удружење филмских, телевизијских
и веб стваралаца Југ филм
Власотинце
Медиј:
интернет
портал
www.vlasotince.in.rs
(рег.бр.ИН000429)

Равноправност полова и
положај жена у
власотиначком спорту

300.000,00
динара

2.

Привредно друштво за производњу и
емитовање телевизијског програма
Телевизија Лесковац
ДОО Лесковац
Медиј: ТВ Лесковац (рег.бр.
ТВ000078)

Како смањити последице
пандемије корона вируса у
општини Власотинце

850.000,00
динара

3.

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

Демографија и наталитет
су наш приоритет

0,00
динара

4.

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

Живот и потребе у месним
заједницама

130.000,00
динара

5.

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

Како до транспарентног
буџета у Власотинцу

0,00
динара

6.

Удружење Центар за развој медијске
писмености Став, Лексовац
Медиј: Интернет портал– STAV,
интернет адреса www.stav.life
(рег.бр. ИН000851)

Где су они

80.000,00
динара

7.

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

Транспарентно
финансирање спорта у
општини Власотинце

0,00
динара

8.

Удружење Инфо центар југа

Ипак би да останемо

100.000,00

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

9.

Лидија Ковачевић ПР Рачунарско
програмирање Радан Софт
Брестовац
Медиј:Интернет портал-Радан Пуста
река, интернет адреса www.rpr.rs
(рег.бр.ИН000936)

10.

динара

Сунце нашег неба

0,00
динара

Стварајмо шампионе

750.000,00
динара

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

11.

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

Младост, знање,
будућност

850.000,00
динара

12.

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

Подршка женском
агробизнису

200.000,00
динара

13.

РТВ „Belle amie“ ДОО Ниш
Медиј: Радио „Belle amie“ НишМедијана (рег.бр. РА 000072)

Власотинце, град улагања

100.000,00
динара

14.

РТВ „Belle amie“ ДОО Ниш
Медиј: ТВ „Belle amie“ Ниш-Медијана
(рег.бр. ТВ 000044)

Креирај живот

0,00
динара

15.

Мануела Радојковић ПР Производња
кинематографских дела, аудиовизуелних
производа и телевизијског програма
Helloanimation Ниш
Медиј: ТВ 4С (рег.бр. ТВ 000095)

Еко-Власотинце

0,00
динара

16.

Ивана Ђорђевић Mетодиев ПР
Агенција за кинематографску и
телевизијску продукцију НИБОИ
Трговиште
Медиј: Интернет портал -ТВ Инфо
Босилеград (рег.бр. ИН 000748)

Привредни потенцијали
Власотинца

0,00
динара

17.

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

Власотинце-потенцијали
југа

0,00
динара

18.
ЛЕСТИГ ДОО Лесковац
Медиј: Интернет портал –Дневник
југа (рег.бр. ИН000366)

Пејзажи, знаменитости и
предања власотиначког
краја-Културно историјска
баштина општине
Власотинце

150.000,00
динара

19.

Мирјана Ђурић ПР Агенција за
телевизијску продукцију SOUTH
SIDE Ниш
Медиј: ТВ Власотинце (рег.бр.
ТВ000166) и ТВ Лесковац (рег.бр.
ТВ000078)

Значај повртарства за
развој пољопривреде
Власотинца

0,00
динара

20.

Вукашин Стевановић ПР Агенција за
медијско стваралаштво
ЈУГСПОРТ.НЕТ.ЛЕБАНЕ
Медиј:Интернет порталЈУГСПОРТ.НЕТ (рег.бр. ИН000915)

Спортом до сарадње и
развоја

0,00
динара

21.

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

НАШ КОМШИЈА (не)
обични људи
власотиначког краја

80.000,00
динара

22.

Центар за културу, информисање и
заштиту права националних мањина
Развитие
Медиј:Интернет портал:ТВ Инфо
Босилеград (рег.бр. ИН 000748)

Културно-историјско
наслеђе Власотинца

80.000,00
динара

23.

Удружење грађана „Пчињски 017Портал“
Медиј: Интернет порталwww.pcinjski017portal.rs (рег.бр.ИН
000812)

ВЛАСОТИНАЧКИ
ДОМАЋИНИ

80.000,00
динара

24.

Удружење грађана „Пчињски 017Портал“
Медиј: Интернет порталwww.srbinfo.rs (рег.бр.ИН 000958)

Причала нам Власина

0,00
динара

25.

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

Звучна разгледница

120.000,00
динара

26.

Центар за здравље, лепоту и
традицију МЕД, Ниш
Медиј: Интернет магазин- Sana lajf
(рег.бр. 000409)

Живети с вирусом

150.000,00
динара

27.

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

Наша села

480.000,00
динара

28.

Предузеће за производњу и промет
рачунарске опреме ДИРЕKТ ЛИНК
ДОО Београд

Еколошки сат општине
Власотинце

0,00
динара

Медиј: Интернет портал за локалну
самоуправу НАШЕ МЕСТО (рег.бр.
ИН000714)

2.На основу овог решења, са сваким учесником конкурса који је добио средства за
суфинансирање пројектних активности из тачке1.овог решења и који до 05.04.2021.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 2021.години, формирана решењем
Председника општине Власотинце 01 број 400-13-35/2021 од 26.03.2021.године и
Решењем о разрешењу и именовању члана стручне Комисије за оцену пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине
Власотинце у 2021.години 01 број 400-13-36/21 од 29.03.2021.године, на седници одржаној
дана 30.03.2021.године у поступку оцене пројеката поднетих на конкурс који је објављен
15.02.2021.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 2021.г.
Приликом оцене пројеката комисија је утврдила да се учесницима конкурса
одобре, односно не одобре средства из следећих разлога:
1.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 сматра да пројекат испуњава услове
конкурса.Комисија је посебну пажњу обратила на чињеницу да се пројекат бави женском
популацијом, а још један од испуњених услова је то да се пројекат бави и спортом, и да
као такав испуњава јавни интерес општине Власотинце.
2.Привредно друштво запроизводњу и емитовање телевизијског програма
Телевизија Лесковац ДОО Лесковац Медиј: ТВ Лесковац (рег.бр. ТВ000078)-Комисија
је одобрила средства овому чеснику конкурса, јер је тема пројекта актуелна, пројекат је
добро описан, циљеви пројекта су добро конципирани и од интереса су за грађане
општине Власотинце.

3.Телевизија К1 ДОО Лесковац Медиј: ТВ К-1 (рег.бр. ТВ000063)-Комисија није
одобрила средства овом учеснику конкурса, јер је пројекат лоше описан, није прецизно
дефинисан, није јасно како ће се испунити циљеви пројекта. Просечна цена медијског
садржаја је превисока.
4.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 сматра да је пројекат од
интереса за грађане.Комисија је одобрила средства у горе наведеном износу само за део
који се тиче персоналних трошкова у буџету пројекта.
5.Удружење Нова наша реч, Лесковац, Медиј: новине Нова наша реч (рег.бр.
НВ000610)-Комисија није одобрила средства овому чеснику конкурса, јер је пројекат јако
конфузан и тема којом се бави је јавно доступна грађанима на сајту локалне самоуправе.
6.Удружење Центар за развој медијске писмености Став, Лесковац Медиј:
Интернет портал – STAV, интернет адреса www.stav.life (рег.бр. ИН000851)-Комисија је
одобрила средства овом учеснику конкурса, јер се бави ОСИ популацијом.Пројекат је
прецизно дефинисан са јасним циљевима и као такав задовољава јавни интерес у
општини Власотинце.
7.Агенција СДС Стаменковић Срђан, ПР Лесковац Медиј: Интернет портал –
Спортска страна југа (рег.бр. ИН000354)-Комисија није одобрила средства овом
учеснику конкурса. Пројекат се бави финансирањем локалних спортских клубова, а сви ти
подаци доступни су јавности на сајту општине Власотинце.Комисија сматра да овај
пројекат не испуњава јавни интерес грађана општине Власотинце.Биографија новинара на
пројекту не оправдава поверење за реализацију теме пројекта.
8.Удружење Инфоцентар југа Медвеђа Медиј: Интернет портал –Инфо центар
југа (рег.бр. ИН000297)-Комисија је одобрила средства овом учеснику конкурса, јер
сматра да је тема интересантна за грађане општине Власотинце, циљне групе су добро
постављене, „лична карта“ подносиоца пројекта оправда реализацију пројекта.
9.Лидија Ковачевић ПР Рачунарско програмирање Радан Софт Брестовац
Медиј: Интернет портал-Радан Пуста река, интернет адреса www.rpr.rs
(рег.бр.ИН000936)-Комисија није одобрила средства овом учеснику конкурса, јер значај и
опис пројекта нису усклађени.У опису пројекта није јасно дефинисано чиме ће се он
бавити, а такође ни циљеви пројекта нису јасно дефинисани.
10.Предузеће за радио и твдифузију ГАГА ДОО Власотинце, Медиј: ТВ
Власотинце (рег.бр. ТВ000166)-Комисија је одобрила средства овом учеснику конкурса,
јер је тема интересантна, пројект добро написан, циљне групе добро постављене,
кадровски и технички капацитети оправдавају реализацију пројекта.
11.Предузеће за радио и твдифузију ГАГА ДОО Власотинце, Медиј: Радио Гага
(рег.бр. РА000259)- Комисија је одобрила средства овом учеснику конкурса, јер је тема
пројекта од јавног значаја за грађане општине Власотинце. Буџет је добро дефинисан и
усклађен са активностима пројекта.
12.Лела Грујић ПР Радња за производњу тв програма АГРО ЈУГ МЕДИА Ниш,
Медиј: ТВ Лесковац (рег.бр. ТВ000078)-Комисија је одобрила средства овом учеснику
конкурса, јер пројекат испуњава посебне циљеве конкурса, добро је написан, циљне групе
јасно дефинисане.Буџет прати пројектне активности.
13.РТВ „Belle amie“ ДООНиш, Медиј: Радио „Belle amie“ Ниш-Медијана (рег.бр.
РА 000072)-Комисија је одобрила средства овом учеснику конкурса, јер пројекат

афирмише локалну привреду, циљне групе су добро постављене, индикатори резулата су
добро написани.
14.РТВ „Belle amie“ ДООНиш, Медиј: ТВ „Belle amie“ Ниш-Медијана (рег.бр. ТВ
000044)-Комисија није одобрила средства овом учеснику конкурса, јер сматра да се
пројекат бави дневним информисањем, што није у складу са условима конкурса.
15.Мануела Радојковић ПР Производња кинематографских дела, аудиовизуелних производа и телевизијског програма Helloanimation Ниш, Медиј: ТВ 4С
(рег.бр. ТВ 000095) –Комисија није одобрила средства овом учеснику конкурса, јер
учесник конкурса није јасно дефинисао циљеве пројекта, циљне групе нису јасно
постављене и буџет је предимензиониран са великим трошковима по јединици садржаја.
16.Ивана Ђорђевић Mетодиев ПР Агенција за кинематографску и и телевизијску
продукцију НИБОИ Трговиште, Медиј: Интернет портал -ТВ Инфо Босилеград
(рег.бр. ИН 000748)-Комисија није одобрила средства овом учеснику конкурса, јер сматра
да овај учесник конкурса нема кадровски потенцијал за реализацију. Пројекат нуди мали
број садржаја у односу на буџет.
17.Друштво за радио и телевизијске активности KOPERNIKUS CABLE
NETWORK ДОО Ниш Медиј: ТВ KCN 1 (рег.бр. ТВ000139)-Комисија није одобрила
средства овом учеснику конкурса, јер опис пројекта не прати његов значај.Буџет пројекта
је нереалан и није усклађен са наведеним активностима пројекта.
18.ЛЕСТИГ ДОО Лесковац, Медиј: Интернет портал –Дневник југа (рег.бр.
ИН000366)- Комисија је одобрила средства овом учеснику конкурса, јер обухвата широку
циљну групу, пројекат је значајан за афирмацију општине Власотинце и као такав
испуњава јавни интерес грађана.
19.Мирјана Ђурић ПР Агенција за телевизијску продукцију SOUTH SIDE
Ниш, Медиј: ТВ Власотинце (рег.бр. ТВ000166) и ТВ Лесковац (рег.бр. ТВ000078)Комисија није одобрила средства овом учеснику конкурса, јер је пројекат уопштен, циљне
групе нису јасно дефинисане. Буџет није усклађен са активностима пројекта.
20.Вукашин Стевановић ПР Агенција за медијско стваралаштво
ЈУГСПОРТ.НЕТ.ЛЕБАНЕМедиј: Интернет портал-ЈУГСПОРТ.НЕТ (рег.бр. ИН000915)–
Комисија није одобрила средства овом учеснику конкурса. Тема је промоција спортских
клубова и спорта са територије општине Власотинце. Циљне групе су лоше постављене,
план реализације пројектних активности такође и буџет је предимензиониран.
21.Удружење Гласник – Медија центар 016 Лесковац, Медиј: Интернет
портал- Гласник-медија центар 016 (рег.бр. ИН000787)-Комисија је одобрила средства
овом учеснику конкурса, јер пројекат промовише успешне људе из Власотинце и као такав
задовољава јавни интерес општине Власотинце.
22.Центар за културу, информисање и заштиту права националних
мањина Развитие Медиј:Интернет портал:ТВ Инфо Босилеград (рег.бр. ИН 000748)Комисија је одобрила средства овом учеснику конкурса, јер пројекат афирмише културно
наслеђе општине Власотинце, значај пројекта је усклађен са циљевима, тема пројекта
добро дефинисана и као таква испуњава јавни интерес грађана.
23.Удружење грађана „Пчињски 017-Портал, Медиј: Интернет порталwww.pcinjski017portal.rs (рег.бр.ИН 000812)- Комисија је одобрила средства овом
учеснику конкурса, јер се пројекат бави доминантном популацијом, а то су пољопривредна
домаћинства, а циљна група може да се информише о овој теми која је од јавног интереса
за грађане општине Власотинце.

24.Удружење грађана „Пчињски 017-Портал“, Медиј: Интернет порталwww.srbinfo.rs (рег.бр.ИН 000958)-Комисија није одобрила средства овом учеснику
конкурса, је је образац 1 технички неисправан, те стога није узет у разматрање.
25.Предузеће за емитовање радио програма и трговину Радио 016, ДОО
Лесковац, Медиј: Радио 016 (рег.бр.РА000057)-Комисија је одобрила средства овом
учеснику конкурса, јер је пројекат од интереса за грађане општине Власотинце, циљне
групе су добро постављене, индикатори резултата оправдавају успешност пројекта.
26.Центар за здравље, лепоту и традицију МЕД, Ниш, Медиј: Интернет магазинSana lajf (рег.бр. 000409)-Комисија је подржала пројекат и одобрила средства овом
учеснику конкурса, јер је тема актуелна и биће обрађена на интересантан начин кроз
серијал текстова.Тиче се пандемије КОВИД 19, што је итекако важно за све грађане
општине Власотинце.
27.Удружење центар за едукацију и развој, Лесковац, Медиј: Интернет портал
-Југмедиа (рег.бр. ИН000121)-Комисија је подржала пројекат и одобрила средства овом
учеснику конкурса, јер је пројекат од важности за грађане општине Власотинце, а циљне
групе добро постављене.
28.Предузеће за производњу и промет рачунарске опреме ДИРЕKТ ЛИНК ДОО
Београд, Медиј: Интернет портал за локалну самоуправу НАШЕ МЕСТО (рег.бр.
ИН000714) –Комисија није одобрила средства овом учеснику конкурса, јер је пројекат
уопштен, као главна активност наведени су контакти са „Секретаријатом за екологију“ који
не постоји при локалној самоуправиу општини Власотинце.Пројекат не испуњава јавни
интерес 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 15,30 часова.

КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ДО
31.12.2021.ГОДИНЕ
Записник водила:
Ивана Станојевић
_________________

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

1.Божидар Илић из Лесковца, као самостални медијски радник, председник
_____________________________________________________________
2.Милош Стошић из С.Ранутовац-Врање, напредлогРАБ Србија, члан
__________________________________________________________
3. НиколаЛазић из Бујановца на предлогЛокал Преса, члан
____________________________________________________________

