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На  основу  Закона  о  јавном  информисању  и  медијима  („Сл.гласник  РС“,
бр.83/14,58/15  и  12/16-аутентично  тумачење), Правилника  о  суфинансирању
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.
гласник РС, број 16/2016,  8/2017), Јавног позива  за суфинансирање проjеката за
остваривање јавног интереса у области  јавног информисања на територији Града
Зајечара у 2017.  години III  број:02289  /2017 од  20.11. 2017. године и  Решења  о
именовању  Комисије за разматрање предлога пројеката и утврђивање предлога
расподеле средстава  по Јавном позиву  за суфинансирање проjеката у области
јавног  информисања на  територији  Града  Зајечара  у  2017. години III  број:  02-
370/2017  од  16.12.2017.  године, чланови  Комисије  за  разматрање  предлога
пројеката  и  утврђивање  предлога  расподеле  средстава  по Јавном  позиву  за
суфинансирање  проjеката  у  области  јавног  информисања  на  територији  Града
Зајечара у 2017. години  на седници одржаној дана 22.12.2017. године једногласно
су утврдили:

ПРЕДЛОГ

За расподелу средстава по Јавном позиву за суфинансирање проjеката за
остваривање јавног интереса у области  јавног информисања на територији

Града Зајечара у 2017. Години

Јавни позив за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у
области  јавног  информисања на територији  Града Зајечара у  2017.  години III
број:02289  /2017  од  20.11.  2017.  године  ојављен је  24.11.2017.  године.  Рок  за
подношење предлога пројеката је био 20 дана, од дана објављивања.

Градско веће града Зајечара Решењем  III број: 02-370/2017 од  16.12.2017.
године  је формирало Комисију за разматрање предлога пројеката и утврђивање
предлога расподеле средстава  по Јавном позиву  за суфинансирање проjеката у
области  јавног  информисања  на  територији  Града  Зајечара  у  2017. години у
следећем саставу:



- Нино Брајовић, на предлог УНС, НУНС, НДНВ, АНЕМ и ЛП
- Јелка Јовановић, на предлог УНС, НУНС, НДНВ, АНЕМ и ЛП
- Радојица Мали, на предлог РАБ Србија
- Саша Ђорђевић- Фоторепортер и уредник Медијског истраживачког центра
- Биљана Љубисављевић- дописница Бете из Ниша.

Седници су присуствовали  следећи чланови Комисије:  Нино Брајовић, на
предлог УНС, НУНС, НДНВ,АНЕМ и ЛП, Јелка Јовановић, на предлог УНС, НУНС,
НДНВ,АНЕМ  и  ЛП,  Радојица  Мали,   на  предлог  РАБ  Србија  и  Биљана
Љубисављевић, дописница Бете из Ниша. Одсуство са седнице пријавио је члан
Комисије,  Саша  Ђорђевић,  фоторепортер  и  уредник  Медијског  истраживачког
центра.

За  председника  Комисије   изабрана  је  Биљана  Љубисављевић,  а  за
заменика председника је изабран Нино Брајовић.

По  Јавном  позиву  за  суфинансирање  проjеката  за  остваривање  јавног
интереса у области  јавног информисања на територији Града Зајечара у 2017.
години стигло је 26 предлога пројеката. За ову намену трeћим допунским Буџетом
града  Зајечара  за  2017.  годину  намењена  су  средства  у  укупном  износу  од
2.565.000,00 РСД.

Чланови  Комисије  разматрали  су  пројекте  у  складу  са  критеријумима
наведеним у  Јавном  позиву.  О  раду  Комисије  вођен  је  записник.  За  сваки  од
пројеката  који  су  предложени  за  финансирање  Комисија  је  одлуку  донела
једногласно.

Од  26  поднетих  предлога  пројеката  чланови   Комисије  су  једногласно
подржали 16.

Подржани су следећи пројекти:

Редн
и број

Назив Износ (РСД)

1. Ист медиа -  „Старост није хендикеп“ 172.000,00
2. ЗА Медиа – „Да нам празници не преседну“ 133.067,00
3. Ф канал-радио Ф – „Влашка мала“ 185.000,00
4. Ф канал-ТВ Ф – „Невидљиви жиг“ 199.000,00
5. Радио  Магнум  –  Информативни  портал

источне Србије – „Да нас буде више“ 165.000,00
6. Фира  портал  –ТВ  Ф  –  „Млади,  спорт  је  на

првом месту“
99.000,00

7. Соња Каменковић, предузетник – „Био једном
један Алекса“

200.000,00

8. Зајечар  он  лине  –  портал  -   „Млади  су
будућност“

170.870,00



9. ЗА  Медиа  –  продукција  –  „Еколошке  приче
Зајечара“

205.021,00

10. РТВ Мајданпек – „Безбедоносни буквар“ 183.104,00
11. Александар  Петровић  –  предузетник  –  АС

Медиа – „Зајечар на правом путу“ 150.000,00
12. Дневни лист Тимок – „Зајечар, економски све

јачи“ 170.000,00
13. Интернет портал тимочке крајине „Тимочке“ –

Бонед Бор – „Сајт града Зајечара, карика која
недостаје“ 110.000,00

14. Зоран Николић – предузетник – радио Темпо-
Tempo Naxi Radio – „Темпо у служби грађана
Зајечара“ 177.770,00

15. ТВ Исток Салаш – „Зајечар у фокусу“ 172.520,00
16. ТВ Бор – „Зајечар данас“ 72.648,00

УКУПНО: 2.565.000,00
 

Комисија није подржала следеће пројекте:

Редни
број

Назив

1. СИНДИКАТ  НОВИНАРА  СРБИЈЕ -''Значај  медија  за  демократизацију
друштва''

2. ПОРТАЛ ИЗА ЋОШКА,  Иван Вучковић, предузетник -  ''Само добре вести
Зајечара''

3. Зоран Николић, предузетник   ТЕМПО ПОРТАЛ -  ''Зајечар под лупом''
4. ТV BELLE AMIE -Огранак Зајечар - ''Желим да знам''
5. РАДИО МАГНУМ - ''Зајечар мој град''
6. МОТО БОЕМ ТРАНС – ОГРАНАК ТВ ТРАНС из Неготина - ''ZA-INFO''
7. ТВ ИСТОК -портал Салаша - ''Зајечар инфо''
8. ХИТ РАДИО САЛАШ  - ''IN ZAJEČAR''
9. BELLE AMIE- портал  - ''Зајечар на првом месту''
10. Александар Петровић, предузетник -ИСТОЧНЕ ВЕСТИ - портал ''Мој град

Зајечар ''

Оваквим предлогом Комисије у потпуности су распоређена средства која су
опредељена  за  суфинансирање  проjеката  за  остваривање  јавног  интереса  у
области  јавног информисања на територији Града Зајечара у 2017. години.



О б р а з л о ж е њ е

На  основу  Закона  о  јавном  информисању  и  медијима  („Сл.гласник  РС“,
бр.83/14,58/15  и  12/16-аутентично  тумачење), Правилника  о  суфинансирању
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.
гласник РС, број 16/2016,  8/2017), Јавног позива  за суфинансирање проjеката за
остваривање јавног интереса у области  јавног информисања на територији Града
Зајечара у 2017.  години III  број:02289  /2017 од  20.11. 2017. године и  Решења  о
именовању  Комисије за разматрање предлога пројеката и утврђивање предлога
расподеле средстава  по Јавном позиву  за суфинансирање проjеката у области
јавног  информисања на  територији  Града  Зајечара  у  2017. години III  број:  02-
370/2017  од  16.12.2017.  године,  дана  22.12.2017.  године  одржана  је  седница
Комисије за разматрање предлога пројеката и утврђивање предлога расподеле
средстава  по Јавном  позиву  за  суфинансирање  проjеката  у  области  јавног
информисања на територији Града Зајечара у 2017. години.

Комисија у саставу Нино Брајовић, на предлог УНС, НУНС, НДНВ,АНЕМ и
ЛП, Јелка Јовановић, на предлог УНС, НУНС, НДНВ,АНЕМ и ЛП, Радојица Мали,
на  предлог  РАБ  Србија  и  Биљана  Љубисављевић,  дописница  Бете  из  Ниша
једногласно је донела одлуку и предложила да пројекти следећих подносиоца буду
суфинансирани средствима из буџета града Зајечара:

1.  ИСТ МЕДИА из Бора је поднела пројекат ''Старост није хендикеп''  и за његово
суфинансирање потражује 208.400,00 динара.  Комисија је у складу са изнетим
примедбама на  буџет које се односе на оперативне трошкове и набавку опреме,
предложила  суфинансирање овог пројекта са 172.000,00 динара. 

2. ЗА МЕДИА ДОО из Зајечара,  је поднео пројекат '' Да нам празници не преседну'' и
за његово суфинансирање потражује 133.067.00 динара.  Комисија је разматрала
буџет пројекта и констатовала да треба да доставе спецификацију персоналних
трошкова.  Комисија  је  предложила   суфинансирање  овог  пројекта   у
траженом износу од 133.067.00 динара.

3.  Ф  -  КАНАЛ  -  РАДИО  –  Ф  је  поднео  пројекат  ''Влашка  мала''  и  за  његово
суфинансирање потражује 248.300,00 динара . Комисија је разматрала буџет пројекта
и  констатовала  да  треба  избацити  оперативне  трошкове  и  трошкове  плаћања
рачуновође. 
Комисија је предложила  суфинансирање овог пројекта  у  износу од 185.000,00
динара. Потребно је урадити ревидирани буџет.

4.  Ф  –  КАНАЛ  -   ТВ  –  Ф је  поднео  пројекат  ''Невидљиви  жиг''  и  за  његово



суфинансирање потражује 249.000,00 динара. Комисија је разматрала буџет пројекта
и   констатовала  да  треба  избацити  ставку   трошкови  емитовања,  оперативне
трошкове  и  трошкове  плаћања  рачуновође.Комисија  је  предложила
суфинансирање  овог  пројекта   у   износу  од  199.000,00  динара.  Потребно  је
урадити ревидирани буџет у складу са изнетим примедбама.

5.  РАДИО МАГНУМ - ИНФОРМАТИВНИ ПОРТАЛ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ из Зајечара је
поднео  пројекат  ''  Да  нас  буде  више''  и  за  његово  суфинансирање  потражује
249.000,00 динара. Комисија је разматрала буџет пројекта  и  констатовала да треба
избацити  ставку  оперативних  трошкова,  режијски  трошкови,  ставку   асистента
менаџера. Комисија је предложила  суфинансирање овог пројекта  у  износу од
165.000,00  динара. Потребно  је  урадити  ревидирани  буџет  у  складу  са  изнетим
примедбама.

6.ФИРА ПОРТАЛ -ТВ Ф  је поднео пројекат ''Млади, спорт је на првом месту''  и за
његово суфинансирање потражује 111.000,00 динара. Комисија је разматрала буџет
пројекта  и  констатовала да треба избацити ставку режијских трошкова . Комисија је
предложила   суфинансирање  овог  пројекта   у   износу  од  99.000,00  динара.
Потребно је урадити ревидирани буџет у складу са изнетим примедбама.

7.Соња Каменовић, предузетник, је поднела пројекат ''Био једном један Алекса'' и
за  његово  суфинансирање  потражује  250.000,00  динара.  Комисија  је  разматрала
буџет пројекта   и   констатовала да треба смањити ставку персоналних трошкова.
Комисија је предложила  суфинансирање овог пројекта  у  износу од 200.000,00
динара.Такође,   Комисија  је  констатовала  да  треба  исправити  техничку  грешку,
замењени  су  оперативни  и  персонални  трошкови  у  табели,  те  их  је  потребно
ускладити. Потребно је урадити ревидирани буџет у складу са изнетим примедбама.

8.   ZAJEČAR  ON  LINE  –  портал   је  поднео  пројекат  ''Млади  су  будућност-
Зајечар  мој  град''  и  за  његово  суфинансирање  потражује  187.870,00  динара.

Комисија је разматрала буџет пројекта  и  констатовала да треба избацити ставку
трошкови књиговодствених услуга, а ставку персоналних трошкова треба прецизно
дефинисати.  Комисија је предложила  суфинансирање овог пројекта  у  износу
од 170.870,00 динара. Потребно је урадити ревидирани буџет у складу са изнетим
примедбама.

9.  ЗА МЕДИА ДОО -продукција  је поднео пројекат ''Еколошке приче Зајечара''  из
серијала  ''Погледај  око  себе''  и  за  његово  суфинансирање  потражује  246.837,00
динара. Комисија је разматрала буџет пројекта  и  констатовала да треба избацити
ставку  књиговодствене  услуге,  продукциони  материјал  и  трошкове  дневница.
Комисија је предложила  суфинансирање овог пројекта  у  износу од 205.021,00
динара. Потребно је урадити ревидирани буџет у складу са изнетим примедбама.



10.  РТВ  Мајданпек је  поднео  пројекат  ''Безбедносни  буквар''  и  за  његово
суфинансирање потражује 246.720,00 динара. Комисија је разматрала буџет пројекта
и   констатовала  да  треба  избацити  ставку  одржавање  и  сервис  опреме,  ставку
продуциони материјал, ставку књиговодствене услуге и ставку дневница.Комисија је
предложила  суфинансирање овог  пројекта  у   износу од 183.104,00 динара.
Потребно је урадити ревидирани буџет у складу са изнетим примедбама.

11. Александар Петровић, предузетник, АС МЕДИА (ТV HAPPY)  је поднео пројекат
''Зајечар на правом путу'' и за његово суфинансирање потражује 162.000,00 динара.
Комисија је разматрала буџет пројекта  и  констатовала да треба избацити ставку
књиговодствене услуге. Комисија је предложила  суфинансирање овог пројекта  у
износу од 150.000,00 динара. Потребно је урадити ревидирани буџет у складу са
изнетим примедбама.

12.  Дневни  лист  ''Тимок''  је  поднео  пројекат  ''Зајечар,  економски  све  јачи''  и  за
његово суфинансирање потражује 250.000,00 динара. Комисија је разматрала буџет
пројекта  и  констатовала да треба избацити ставку техничке опреме.  Комисија је
предложила  суфинансирање овог  пројекта  у   износу од 170.000,00 динара.
Потребно је урадити ревидирани буџет у складу са изнетим примедбама.

Након  тога,  Комисија  је  констатовала  да  је  од  2.700.000,00  динара  колико  је
предвиђено  за  суфинансирање  пројеката,  овим  предлогом  расподеле  средстава
преостало 475.132.00 динара, те су констатовали да и неким од преосталих предлога
пројеката по њиховој оцени требало предложити суфинансирање уколико испуњавају
неке од предвиђених услова:

13.  ИНТЕРНЕТ  ПОРТАЛ  ТИМОЧКЕ  КРАЈИНЕ  ''ТИМОЧКЕ''-Бонед  Бор  је  поднео
пројекат  ''Сајт  града  Зајечара-карика  која  недостаје''  и  за  његово  суфинансирање
потражује 135.000,00 динара.Комисија је разматрала буџет пројекта  и  констатовала
да  треба  смањити   ставку  за  хонорар  новинара.Комисија  је  предложила
суфинансирање  овог  пројекта   у   износу  од  110.000,00  динара.  Потребно  је
урадити ревидирани буџет у складу са изнетим примедбама.

14.  Зоран Николић, предузетник  РАДИО ТЕМПО -TEMPO NAXI RADIO  је поднео
пројекат ''Темпо у служби грађана Зајечара'' и за његово суфинансирање потражује
250.000,00 динара.  Комисија је разматрала буџет пројекта  и  констатовала да треба
избацити ставке трошкови дневница, трошкови електричне енергије,књиговодствени
трошкови,  трошкови  набавка  сокова.  Комисија  је  предложила   суфинансирање
овог пројекта  у  износу од 177.770,00 динара. Потребно је урадити ревидирани
буџет у складу са изнетим примедбама.

15.  ТВ  ИСТОК  Салаш   је  поднео  пројекат  ''Зајечар  у  фокусу''  и  за  његово
суфинансирање потражује 250.000,00 динара.  Комисија је разматрала буџет пројекта
и   констатовала  да  треба  избацити  ставку  Остали  трошкови.  Комисија  је
предложила  суфинансирање  овог  пројекта   у   износу  од  172.520,00  динара.



Потребно је урадити ревидирани буџет у складу са изнетим примедбама.

16.  ТВ  Бор -   је  поднео  пројекат  ''Зајечар  данас''  и  за  његово  суфинансирање
потражује  240.000,00  динара.  Комисија  је  предложила  суфинансирање  овог
пројекта  у  износу од 72.648,00 динара.

Чланови  комисије  нису  подржали  суфинансирање  пројеката  следећих
подносилаца:

1.  СИНДИКАТ  НОВИНАРА  СРБИЈЕ  је  поднео  пројекат  ''Значај  медија  за
демократизацију друштва''   Комисија је разматрала  пројекат, мишљења су да није
дефинисан  медијски  садржај,  не  испуњава  критеријуме  задате  конкурсом,  није
наведен медиј  преко кога би се медијски садржај  емитовао.  Није  дефинисан број
радионица и буџет је предимензионисан у појединим ставкама

2.  ПОРТАЛ ИЗА ЋОШКА,   Иван Вучковић,  предузетник,  је поднео пројекат ''Само
добре вести Зајечара''. Комисија је разматрала  пројекат, мишљења је, да нема
дефинисану пројектну тему и да се захтева суфинансирање редовних активности.
Пројекат није усклађен са буџетом.

3. Зоран Николић, предузетник   ТЕМПО ПОРТАЛ,  је поднео пројекат ''Зајечар под
лупом''.   Комисија  је  разматрала   пројекат,  мишљења  је  да  нема  дефинисану
пројектну тему и да се захтева суфинансирање постојећих програмских активности

4. ТV BELLE AMIE -Огранак Зајечар,  је поднео пројекат ''Желим да знам''.  Нино
Брајовић је дао образложење ''de minimisa''  где се медијски садржај финансира до
50%, а не до 80% као што вероватно пише у Конкурсу. Ово је препорука Комисије како
би  се  у  наредном  Конкурсу  то  променило  ,  односно  да  стоји  да  се  медијски
телевизијски  и   продукцијски  садржај   финансира  до  50%.  Разматрајући  поднети
пројекат, Комисија је мишљења да није исти није довољно разрађен, споран је износ
планираног  буџета у  погледу оперативних трошкова,  јер  се  набавка и  одржавање
техничке опреме не може суфинансирати.

5. РАДИО МАГНУМ  је поднео пројекат ''Зајечар мој град''. Комисија  је разматрала
пројекат, мишљења је да нема јасно дефинисаног пројекта,није тематски уобличен,
већ се ради о емитовању уобичајених информативних  садржаја.

6. МОТО БОЕМ ТРАНС – ОГРАНАК ТВ ТРАНС из Неготина,  је поднео пројекат ''ZA-
INFO''. Комисија  је разматрала  пројекат, мишљења је да нема јасно дефинисаног 
пројекта, није тематски уобличен, већ се ради о суфинансирању редовних активности.



7. ТВ ИСТОК -портал из Салаша је  поднео пројекат ''Зајечар инфо''.   Комисија је
разматрала  пројекат, мишљења је да нема јасно дефинисаног пројекта, у питању су
уобичајене активности, буџет је лоше пројектован.

8. ХИТ РАДИО САЛАШ  је поднео пројекат ''IN ZAJEČAR''. Комисија  је разматрала
пројекат, мишљења је да нема јасно дефинисане пројектне активности.

9.  BELLE AMIE- портал  је поднео пројекат ''Зајечар на првом месту''.Комисија  је
разматрала пројекат, мишљења је да нема јасно дефинисане пројектне активности.

10.  Александар  Петровић,  предузетник  -ИСТОЧНЕ  ВЕСТИ  -  портал  је  поднео
пројекат ''Мој град Зајечар ''. Комисија  је разматрала  пројекат, мишљења је да нема
јасно дефинисане пројектне активности.

Комисија  је  организовала свој  рад у 3 круга.  У  првом кругу  су изабрани
пројекти који испуњавају све услове,у другом кругу су анализирани буџети  пројеката
који испуњавају све услове, исти ревидирани са елиминисањем ставки које  не могу
да буду подржане суфинансирањем, односно средствима из јавних извора. Обзиром
да је део предвиђених средстава преостао, у трећем кругу Комисија је одлучила да
подржи суфинансирање пројеката који делимично испуњавају  услове.

  Комисија је имала озбиљну примедбу на Јавни позив за суфинансирање
пројеката  у  области  јавног  информисања  на  територији  града  Зајечара  у  2017.
години, у којем у члану 1. стоји да се Конкурс расписује за спровођење пројеката чија
реализација траје до 31.12.2017. године. .  Комисија сматра,  да  у Одлуци Градског
већа  о  расподели  средстава  може  да  стоји  да  се  одобрава  рок  реализације
одобрених пројеката од 3 месеца или 90 дана, како рад комисије не би био доведен у
апсурдну ситуацију, односно Предлог Комисије за расподелу средстава не би могао
да  буде  реализован,   због  изузетно  кратког  рока  за  реализацију  пројеката.
Предложени пројекти за суфинансирање не би за тако кратко време могли својим
квалитетом да испуне свој пројектни задатак у складу са Законом.

 Комисија  предлаже  да  се  направи  измена  поменутог  Јавног  позива  у
правно прихватљивој форми, односно Одлуком о расподели средстава  прецизирати
период реализације  пројеката који  су предложени за  суфинансирање.  Комисија  је
предложила да се период реализације пројеката продужи за 3 месеца,односно до
31.03.2018.  године,  а  да  се  средства  медијима  исплате  медијским  кућама  за
одобрене пројекте до 31.12.2017. године, у складу са законским одредбама. Период
реализације  пројеката  треба  да  буде  уподобљен  са  планом  расписивања  новог
Конкурса,  како  би  могле  медијске  куће  да  учествују  на  истом  и  конкуришу  за
расподелу  средстава  за  2018.  годину.Комисија  је  имала  примедбу  и  на   члан  2.
Јавног  позива  који  није  добро  формулисан,  јер  по  Закону,  на  Конкурсу  се  може
учествовати са једним медијем.


