
 
РепубликаСрбија 
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ  
Комисија за оцену пројеката за остваривање 
Јавног интереса у области јавног информисања 
На територији општине Власотинцедо 31.12.2022.г. 
Број:01 број 400-4-36/2022 
Датум:18.02.2022.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 31.12.2022.године, у поступку 
оцене пројеката поднетих на конкурс који је објављен 24.01.2022.године у дневном листу 
„Политика“ и доношења предлога о додели средстава, дана 18.02.2022.године сачинила 
је,  
 

ЗАПИСНИК 
О спроведеном конкурсу за суфинасирање пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања на територији општине Власотинце до 
31.12.2022.године 

 
 

          Седница комисије је одржана дана 18.02.2022.године у просторијама општине 
Власотинце са почетком у 09,00 часова. 
            Седници присуствују:  
            1.Милош Стошићиз с.Ранутовац-Врање, напредлог РАБ Србија 
            2. НиколаЛазићизБујановцанапредлогПУ ЛокалПрес 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 и 
2.Текућа питања 
 Предложени дневни ред једногласно је прихваћен. 
 

1.ТАЧКА 
 

       Присутни чланови Комисије су констатовали да је председник општине Власотинце 
дана 19.01.2022.године расписао конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање 
јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Власотинце до 
31.12.2022.године, 01 број 400-4/2022. 



          Конкурс је објављен дана 24.01.2022.године у дневномлисту „Политика“, а 
рокзаподношење пријава био је од 25.01.2022.године до 08.02.2022.године. 
          Такође је констатовано да је председник општине Власотинце, решењем 01 број 
400-4-33/2022 од 17.02.2022.године именовао чланове стручне комисије за оцену 
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији 
општине Власотинце до 31.12.2022.године у саставу:Никола Лазић, Божидар Илић и 
Милош Стошић у својству чланова Комисије и Ивана Станојевић, дипл.правник у својству 
секретара комисије, са обавезом избора председника комисије на првој 
седници.Члановима Комисије је предочен записник стручне службе Кабинета председника 
општине и Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и друштвене 
делатности о правдању средстава учесника конкурса којима су додељења средства на 
конкурсу за суфинасирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања на територији општине Власотинце до 31.12.2021.године. 
          У даљем току поступка Комисија је констатовала да су на конкурс стигле28 
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 Укупна 
вредност 
пројекта (у 
динарима)  
 

Tражени 
износ 
средстава 
(у 
динарима) 

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

Енергетска 
ефикасност у 
општини 
Власотинце 

585.000,00 
динара 

456.000,00 
динара 

2. Лидија Ковачевић ПР 
Рачунарско програмирање 
Радан Софт Брестовац 
Медиј: Интернет портал – 
Радан Пуста река 
(рег.бр.ИН000936) 
 

На југ за живот 
дуг 

368.000,00 
динара 

288.000,00 
динара 

3. Тијана Филиповић ПР Агенција 
за издаваштво, маркетинг и 
извођачку уметност 
ОБЈЕКТИВ.НИ Ниш 
Медиј: ПОРТАЛ 
ОБЈЕКТИВНИ.РС 
(рег.бр.ИН001087) 
 

Еколошка 
општина 
Власотинце 

620.000,00 
динара 

300.000,00 
динара 

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

Улице 
Власотинца 

1.427.994,00 
динара 

1.140.594,00 
динара 



 
5. Центар закултуру, 

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

Светиње 
власотиначког 
краја 

568.000,00 
динара 

328.000,00 
динара 

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

Власотинце – 
потенцијална 
туристичка оаза 
на  југу Србије 

700.000,00 
динара 

560.000,00 
динара 

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

Стварајмо 
шампионе – 
сезона 2 

1.510.000,00 
динара 

1.200.000,00 
динара 

8. Удружење Мултикултура 
Србије, Мала Врбница, 
Крушевац 
Медиј: портал Новости дана 
(рег.бр.ИН000466) 
 
 

Прошлост, 
садашњост и 
будућност Руса 
у Власотинцу 

395.000,00 
динара 

315.000,00 
динара 

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

Младост, знање, 
будућност – 
сезона 2 

1.520.000,00 
динара 

1.190.000,00 
динара 

10. Удружење грађана 
„Пчињски017-Портал“, 
Бујановац 
Медиј:www.pcinjski017portal.rs 
(рег.бр.ИН000812) 
 

Власотинце 
између 
прошлости и 
садашњости 

508.650,00 
динара 

375.750,00 
динара 

11. Удружење филмских, 
телевизијских, радио и 
интернет стваралаца 
„Инфодеск“, Власотинце 
Медиј: интернет портал - 
www.vlasotince.in.rs  
(рег.бр.ИН000429) 
 

Успеси 
власотиначког 
спорта као 
мотив младима 
за бављење 
спортом и 
путоказ за здрав 
живот 

600.000,00 
динара 

480.000,00 
динара 

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

Садашњост и 
будућност 
власотиначког 
села 

630.000,00 
динара 

405.000,00 
динара 

http://www.vlasotince.in.rs/


 
13. Удружење Чеси југоистока 

Србије, Ниш 
Медиј: Интернет портал 
Energypress (рег.бр. ИН001139) 
 

Власотинце – 
град вина и 
лепоте 

427.900,00 
динара 

318.000,00 
динара 

14. Удружење Лесковачки круг, 
Лесковац 
Медиј: Интернет портал 
Култура југа (рег.бр.ИН000484) 
 

Медијска 
презентација 
одрживих 
решења трајног 
водоснабдевања 
општине 
Власотинце 

700.000,00 
динара 

560.000,00 
динара 

15. Лела Грујић ПР Радња за 
производњу телевизијског 
програма АГРО ЈУГ МЕДИА 
Ниш 
Медиј: ТВ Власотинце (рег.бр. 
ТВ000166) 
 

Удруживање и 
задругарство као 
неопходност – 
Власотинце 

856.740,00 
динара 

426.000,00 
динара 

16. РТВ „Belle amie“ ДООНиш 
Медиј: ТВ „Belle amie“ Ниш 
(рег.бр. ТВ 000044) 
 

У добром правцу 1.467.000,00 
динара 

1.170.000,00 
динара 

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

Културама 1.645.780,00 
динара 

998.360,00 
динара 

18. Удружење филмских, 
телевизијских и веб 
стваралаца „Југфилм“ 
Власотинце 
Медиј: ТВ Власотинце  
(рег.бр.ТВ000166) 
 

Позив у помоћ 1.010.000,00 
динара 

800.000,00 
динара 

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

Пресс форум – 
људи, време, 
догађаји 

630.000,00 
динара 

500.000,00 
динара 

20. Удружење савез Срба из 
региона, Београд 
Медиј: новине Српско коло 
(рег.бр. НВ000809) 
 

Српско коло – 
Власотинце 

395.000,00 
динара 

315.000,00 
динара 

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

Без изговора 415.800,00 
динара 

332.640,00 
динара 

22. Удружење Инфо центар југа 
Медвеђа 
Медиј: Интернет портал Инфо 

Деца су наша 
будућност 

625.000,00 
динара 

500.000,00 
динара 



центар југа (рег.бр. ИН000297) 
 

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

Добродошли у 
Власотинце – 
општину са 
визијом 

295.000,00 
динара 

225.000,00 
динара 

24. Удружење Центар за 
демократију и развој 
југаСрбије, Лесковац 
Медиј: Интернет портал 
Регионална информативна 
агенција Југпресс (рег.бр.  
ИН000014) 

Свакодневни 
живот и корона 

558.000,00 
динара 

440.000,00 
динара 

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

Село моје 585.000,00 
динара 

460.000,00 
динара 

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

Заштитимо децу 
и младе – 
спортом против 
вршњачког 
насиља, 
наркоманије и 
алкохолизма 

550.000,00 
динара 

400.000,00 
динара 

27. Александар Николић ПР 
производња и емитовање 
телевизијског програма Радио 
телевизија 017 Врање 
Медиј: Телевизија 017 
(рег.бр.ТВ000259 

Значај 
виноградарства 
за развој 
Власотинца 

1.298.000,00 
динара 

688.000,00 
динара 

28. Гордана Аксентијевић 
предузетник Веб портали S 
wolfmediagroup Крагујевац 
Медиј: Интернет портал 
Буђење (рег.бр. ИН001051) 
 

Власотинце по 
мери свих 

2.092.000,00 
динара 

1.588.000,00 
динара 

 
 
           Комисија је утврдила да су на основу Одлуке о буџету општине Власотинце за 
2022.годину, 01 број 06-107-2/21 од 20.12.2021.године („Сл.гласник града Лесковца“, број 
46/21), 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 31.12.2022.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 31.12.2022.године. 
        Средства у износуод 4.500.000,00 динара, појединачно су одобрена на следећи 
начин: 
 

Редни 
број 

Подносилац пројекта 
 (учесник конкурса) 

Назив пројекта Додељена 
средства 
(у динарима) 

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

Енергетска ефикасност 
у општини Власотинце 

0,00 динара 

2. Лидија Ковачевић ПР Рачунарско 
програмирање Радан Софт 
Брестовац 
Медиј: Интернет портал – Радан 
Пуста река (рег.бр.ИН000936) 
 

На југ за живот дуг 0,00 динара 

3. Тијана Филиповић ПР Агенција за 
издаваштво, маркетинг и 
извођачку уметност 
ОБЈЕКТИВ.НИ Ниш 
Медиј: ПОРТАЛ 
ОБЈЕКТИВНИ.РС 
(рег.бр.ИН001087) 
 

Еколошка општина 
Власотинце 

0,00 динара 

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

Улице Власотинца 900.000,00 
динара 

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

Светиње власотиначког 
краја 

100.000,00 
динара 

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

Власотинце – 
потенцијална туристичка 
оаза на  југу Србије 

480.000,00 
динара 

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

Стварајмо шампионе – 
сезона 2 

760.000,00 
динара 



8. Удружење Мултикултура Србије, 
Мала Врбница, Крушевац 
Медиј: портал Новости дана 
(рег.бр.ИН000466) 
 

Прошлост, садашњост и 
будућност Руса у 
Власотинцу 

0,00 
динара 

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

Младост, знање, 
будућност – сезона 2 

900.000,00 
динара 

10. Удружење грађана „Пчињски017-
Портал“, Бујановац 
Медиј:www.pcinjski017portal.rs 
(рег.бр.ИН000812) 
 
 

Власотинце између 
прошлости и 
садашњости 

80.000,00 
динара 

11. Удружење филмских, 
телевизијских. Радио и интернет 
стваралаца „Инфодеск“, 
Власотинце 
Медиј: интернет портал - 
www.vlasotince.in.rs  
(рег.бр.ИН000429) 
 

Успеси власотиначког 
спорта као мотив 
младима за бављење 
спортом и путоказ за 
здрав живот 

150.000,00 
динара 

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

Садашњост и будућност 
власотиначког села 

150.000,00 
динара 

13. Удружење Чеси југоистока 
Србије, Ниш 
Медиј: Интернет портал 
Energypress (рег.бр. ИН001139) 
 

Власотинце – град вина 
и лепоте 

0,00 
динара 

14. Удружење Лесковачки круг, 
Лесковац 
Медиј: Интернет портал Култура 
југа (рег.бр.ИН000484) 
 

Медијска презентација 
одрживих решења 
трајног водоснабдевања 
општине Власотинце 

150.000,00 
динара 

15. Лела Грујић ПР Радња за 
производњу телевизијског 
програма АГРО ЈУГ МЕДИА Ниш 
Медиј: ТВ Власотинце (рег.бр. 
ТВ000166) 
 

Удруживање и 
задругарство као 
неопходност – 
Власотинце 

200.000,00 
динара 

16. РТВ „Belle amie“ ДООНиш 
Медиј: ТВ „Belle amie“ Ниш 
(рег.бр. ТВ 000044) 
 

У добром правцу 0,00 
динара 

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

Културама 100.000,00 
динара 
 

18. Удружење филмских, 
телевизијских и веб стваралаца 
„Југфилм“ Власотинце 
Медиј: ТВ Власотинце  

Позив у помоћ 0,00 
динара 

http://www.vlasotince.in.rs/


(рег.бр.ТВ000166) 
 
 

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

Пресс форум – људи, 
време, догађаји 

0,00 
динара 

20. Удружење савез Срба из 
региона, Београд 
Медиј: новине Српско коло 
(рег.бр. НВ000809) 
 

Српско коло – 
Власотинце 

0,00 
динара 

21. Удружење Центар за развој 
медијске писмености Став, 
Лексовац 
Медиј: Интернет портал – 
STAV(рег.бр. ИН000851) 
 

Без изговора 100.000,00 
динара 

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

Деца су наша будућност 0,00 
динара 

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

Добродошли у 
Власотинце – општину 
са визијом 

0,00 
динара 

24. Удружење Центар за демократију 
и развој југаСрбије, Лесковац 
Медиј: Интернет портал 
Регионална информативна 
агенција Југпресс (рег.бр.  
ИН000014) 

Свакодневни живот и 
корона 

0,00 
динара 

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

Село моје 130.000,00 
динара 

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

Заштитимо децу и 
младе – спортом против 
вршњачког насиља, 
наркоманије и 
алкохолизма 

100.000,00 
динара 

27. Александар Николић ПР 
производња и емитовање 
телевизијског програма Радио 
телевизија 017 Врање 
Медиј: Телевизија 017 
(рег.бр.ТВ000259 

Значај виноградарства 
за развој Власотинца 

200.000,00 
динара 

28. Гордана Аксентијевић 
предузетник Веб портали S 

Власотинце по мери 
свих 

0,00 
динара 



wolfmediagroup Крагујевац 
Медиј: Интернет портал Буђење 
(рег.бр. ИН001051) 
 

 
          2.На основу овог решења, са сваким учесником конкурса који је добио средства за 
суфинансирање пројектних активности из тачке1.овог решења и који до 25.02.2022.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 2022.години, формирана решењем 
Председника општине Власотинце 01 број 400-4-33/2022  од 17.02.2022.године, на 
седници одржаној дана 18.02.2022.године у поступку оцене пројеката поднетих на конкурс 
који је објављен 24.01.2022.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 2022.г. 
              Приликом оцене пројеката комисија је утврдила да се учесницима конкурса 
одобре, односно не одобре средства из следећих разлога: 
 
          1.Мануела Радојковић ПР Производња кинематографских дела, аудио-
визуелних производа и телевизијског програма Helloanimation Ниш Медиј: ТВ 4С 
(рег.бр. ТВ 000095)-Комисија није одобрила средства овом учеснику конкурса, јер је 
проценила да је просечан трошак по јединици медијског садржаја превисок и нереалан, а 
циљ пројекта није добро објашњен.Тема и значај пројекта нису добро дефинисани. 
 
            2.Лидија Ковачевић ПР Рачунарско програмирање Радан Софт Брестовац 
Медиј: Интернет портал – Радан Пуста река (рег.бр.ИН000936)-Комисија није одобрила 
средства овом чеснику конкурса, јер је пројекат уопштен, циљне групе нису добро 
постављене, значај пројекта није добро дефинисан и као такав не испуњава јавни интерес 
грађана општине Власотинце. 
 
            3.Тијана Филиповић ПР Агенција за издаваштво, маркетинг и извођачку 
уметност ОБЈЕКТИВ.НИ Ниш Медиј: ПОРТАЛ ОБЈЕКТИВНИ.РС (рег.бр.ИН001087)-
Комисија није одобрила средства овом учеснику конкурса, јер не испуњава критеријуме 
који су дефинисани конкурсом у делу капацитета, степена организационих и управљачких 
способности управљача. 
 



             4.Привредно друштво за производњу и емитовање телевизијског програма 
Телевизија Лесковац ДОО Лесковац Медиј: ТВ Лесковац  (рег.бр. ТВ000078)-Комисија 
је одобрила средства овом учеснику конкурса, јер је пројекат добро написан, циљне групе 
јасно дефинисане и учесник конкурса поседује све техничке и кадровске капацитете за 
реализацију пројекта. 
 
           5.Центар закултуру, информисање и заштиту права националних мањина 
Развитие, Босилеград Медиј:Интернет портал ТВ портал Инфо Босилеград (рег.бр. 
ИН 000748)-Комисија је одобрила средства овому учеснику конкурса,јер сматра да је тема 
пројекта оригинална, теме и значај пројекта су јасно дефинисани и као такав пројекат 
испуњава критеријеме наведене у условима конкурса.Комисија препоручује да се 
приликом ревидирања буџета не смањује број медијских садржаја. 
 
          6.Удружење Центар за едукацију и развој, Лесковац Медиј: Интернет портал 
Југмедиа (рег.бр. ИН000121)-Комисија је одобрила средства овом учеснику конкурса, јер 
је тема пројекта од изузетне важности за грађане општине Власотинце, пројекат је добро 
написан и образложен, циљне групе су добро постављене, буџет добро конципиран. 
 
           7.Предузеће за радио и тв дифузију ГАГА ДОО Власотинце, Медиј: ТВ 
Власотинце (рег.бр. ТВ000166) -Комисија је одобрила средства овом учеснику конкурса, 
јер се ради о наставку пројекта из прошле године који се показао као веома успешан и 
значајан за јавниинтерес  икоји је изазвао велико интересовање локалне јавности, што 
испуњава све критеријуме конкурса. 
 
           8.Удружење Мултикултура Србије, Мала Врбница, Крушевац Медиј: портал 
Новости дана (рег.бр.ИН000466)-Комисија није одобрила средства овом учеснику 
конкурса, јер тема пројекта није усклађена са реалним потребама и приоритетима циљних 
група. 
 
           9.Предузеће за радио и тв дифузију ГАГА ДОО Власотинце Медиј: Радио Гага 
(рег.бр. РА000259)-Комисија је одобрила средства овом учеснику конкурса, јер испуњава 
критеријуме из услова конкурса.Пројекат је значајан за остваривање јавног интереса 
грађана општине Власотинце. Активности су усаглашене са циљевима и резултатима, а 
овај медиј поседује капацитете за реализацију пројекта.  
 
 
          10.Удружење грађана „Пчињски017-Портал“, Бујановац, 
Медиј:www.pcinjski017portal.rs (рег.бр.ИН000812) -Комисија је одобрила средства овом 
учеснику конкурса, јер је тема пажљиво одабрана, циљеви пројекта су усклађени са 
значајем пројекта и испуњава јавни интерес грађана општине Власотинце. 
 
           11.Удружење филмских, телевизијских. Радио и интернет стваралаца 
„Инфодеск“, Власотинце, Медиј: интернет портал - www.vlasotince.in.rs  
(рег.бр.ИН000429) - Комисија је одобрила средства овом учеснику конкурса, јер је тема 
добро одабрана и дефинисана.Циљеви су усклађени са значајем пројекта, буџет је добро 
конципиран и испуњава услове конкурса. 
 
          12.ЛЕСТИГ ДОО Лесковац, Медиј: Интернет портал Дневник југа (рег.бр. 
ИН000366)-Комисија је одобрила средства овом учеснику конкурса, јер се пројекат бави 
актуелном темом у средини коју претежно чине рурална насеља.Буџет, циљеви и значај 
пројекта су добро написани. 
 
          13.Удружење Чеси југоистока Србије, Ниш, Медиј: Интернет портал Energypress 
(рег.бр. ИН001139) -Комисија није одобрила средства овом учеснику конкурса, јер у 
пројектној документацији недостаје буџет пројекта. 
 

http://www.vlasotince.in.rs/


            14.Удружење Лесковачки круг, ЛесковацМедиј: Интернет портал Култура југа 
(рег.бр.ИН000484)-Комисија је одобрила средства овом учеснику конкурса, јер пројекат 
испуњава услове из конкурса, а осим тога тема пројекта је јако интересантна и тиче се 
водоснабдевања у краткорочном и дугорочном периоду и од јавног интереса је за грађане 
Власотинца. 
 
           15.Лела Грујић ПР Радња за производњу телевизијског програма АГРО ЈУГ 
МЕДИА Ниш Медиј: ТВ Власотинце (рег.бр. ТВ000166)-Комисија је одобрила средства 
овом учеснику конкурса, јер је пројекат добро написан, оригиналан и има препоруке 
релевантних институција у области задругарства и као такав испуњава јавни интерес 
грађана општине Власотинце. 
 
         16.РТВ „Belle amie“ ДООНиш Медиј: ТВ „Belle amie“ Ниш (рег.бр. ТВ 000044) -
Комисија није одобрила средства овом учеснику конкурса, јер не испуњава услове 
конкурса у делу буџета и оправданости трошкова, који показује неусклађеност 
предвиђенихтрошкова сапројектним активностима.Комисија сматра да нема економске 
оправданости прелога буџета у односу на циљ и пројектне активности. 
 
           17.Телевизија К1 ДОО Лесковац Медиј: ТВ К -1 (рег. бр. ТВ000063)-Комисија је 
одобрила средства овом учеснику конкурса, јер се пројекат бави културним дешавањима  
у општини Власотинце, што је од јавног интереса за грађане општине 
Власотинце.Пројекат је добро написан и конципиран, циљеви пројекта су усклађени са 
буџетом и условима конкурса. 
 
              18.Удружење филмских, телевизијских и веб стваралаца „Југфилм“ 
ВласотинцеМедиј: ТВ Власотинце  (рег.бр.ТВТВ000166)-Комисија није одобрила 
средства овом учеснику конкурса, јер тема пројекта није добро разрађена, циљ пројекта је 
уопштено написан.Комисија не види очекивану позитивну промену  за циљну групу до које 
ће довести реализација пројекта.Буџет је јако лоше конципиран, у делу буџета који се 
односи на персоналне трошкова нема ангажованих лица на пројекту. 
 
             19.Удружење Гласник – Медија центар 016 Лесковац Медиј: Интернет портал-   
Гласник-медија центар 016 (рег.бр. ИН000787)-Комисија није одобрила средства овом 
учеснику конкурса, јер у пројектној документацији нема јасно написаног описа пројекта, 
циљне групе нису дефинисане, као ни значај пројекта, те као такав не испуњава услове 
конкурса, ни јавни интерес грађана Власотинца. 
 
               20.Удружење савез Срба из региона, Београд, Медиј: новине Српско коло-
(рег.бр. НВ000809)-Комисија није одобрила средства овом учеснику конкурса, јер не 
испуњава критеријуме за оцену пројеката у делу значаја за становнике општине 
Власотинце и усклађености пројекта са њиховим реалним потребама. 
 
               21.Удружење Центар за развој медијске писмености Став, ЛексовацМедиј: 
Интернет портал – STAV(рег.бр. ИН000851)-Комисија је одобрила средства овом 
учеснику конкурса, јер се пројекат бави значајном темом и има за циљ да допринесе 
бољој здравственој заштити мештана општине Власотинце, посебно оних у околним 
насељеним местима. Буџет је добро конципиран и прати пројектне активности. 
 
               22.Удружење Инфо центар југа Медвеђа Медиј: Интернет портал Инфо 
центар југа (рег.бр. ИН000297)-Комисија није одобрила средства овом учеснику конкурса, 
јер је пројекат препун општих места, није добро описан, нису дефинисани значај и циљ 
пројекта и као такав не испуњава критеријуме конкурса и јавни интерес грађана општине 
Власотинце. 
 
             23.Центар за здравље, лепоту и традицију МЕД, Ниш Медиј: Интернет магазин 
Sana lajf  (рег.бр.ИН 000409)-Комисија није одобрила средства овом учеснику конкурса, 



јер се у пројектној документацији налази одштампан ревидирани буџет пројекта који није 
саставни део пројектне документације прописане за пријаву према условима конкурса. У 
документацији недостаје образац 1.2 (буџет пројекта). 
 
             24.Удружење Центар за демократију и развој југа Србије, Лесковац Медиј: 
Интернет портал Регионална информативна агенција Југпресс (рег.бр. ИН000014)-
Комисија није одобрила средства овом учеснику конкурса, јер тема није обрађена на 
иновативан начин и Комисија није успела да утврди на који начин би се овим пројектом 
дошло до очекиване позитивне промене код циљне групе. 
 
             25.Удружење Нова наша реч, Лесковац Медиј: новине Нова наша реч (рег.бр. 
НВ000610)-Комисија је одобрила средства овом учеснику конкурса, јер је тема 
занимљива, добро описана, значај пројекта је промовисање предности села. 
 
           26.Агенција СДС Стаменковић Срђан ПР, Лесковац Медиј: Интернет портал 
Спортска страна југа (рег.бр. ИН000354)-Комисија је подржала пројекат и 
одобриласредства овом учеснику конкурса, јер је тема актуелна, бави се децом и 
младима на иновативан начин.Циљеви су усклађени са темом и значајем 
пројекта.Комисија подржава део персоналних трошкова из пријаве у буџету. 
 
            27.Александар Николић ПР производња и емитовање телевизијског програма 
Радио телевизија 017 ВрањеМедиј: Телевизија 017 (рег.бр.ТВ000259)-Комисија је 
подржала пројекат и одобрила средства овом учеснику конкурса, јер је опис пројекта 
добро дефинисан, тема је иновативна и значајна, обзиром да је Власотинце 
виноградарски крај, а буџет је усклађен и прати пројектне активности. 
 
            28.Гордана Аксентијевић предузетник Веб портали S wolfmediagroup 
Крагујевац Медиј: Интернет портал Буђење (рег.бр. ИН001051)-Комисија није ни 
разматрала пројекат, обзиром да су средства за које учесник конкурса аплицира 
прекорачила максимални износ који се може одобрити по пројекту. 
 
              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 16,10 часова. 
 

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

31.12.2022.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 предлог ПУ Локал Прес, члан 
                            ____________________________________________________________ 


