На основу чл. 20 Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Р. Србије, бр.
129/2007), члана 17 - 26. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник
РС“, бр.83/14, 58/15 и 12/2016 – аутентично тумачење), члана 61 и 120 Статута општине
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015),
Решења председника општине Пландиште о именовању чланова стручне Комисије за
оцену пројеката и утврђивање предлога о додели средстава поднетих на Јавни позив за
учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из
области јавног информисања до 31.12.2017. број: 401-5/2017-II од 13. 01. 2017 и од
25.01.2017. дана 01.02.2017. године, Комисија је дана 01.03.2017. године утврдила:
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ У 2017. ГОДИНИ
Редни
број
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Назив издавача медија
ДНЕВНИК ВОЈВОДИНА ПРЕСС ДОО НОВИ
САД,
БУЛЕВАР
ОСЛОБОЂЕЊА
81
–
„Пландиште на длану“
МЕДИЈСКА МРЕЖА ДОО БЕОГРАД, ТРГ
НИКОЛЕ ПАШИЋА 7 – „Јавно информисање у
Пландишту“
ЕВРШАЦ ГРОУП ВРШАЦ, БЕОГРАДСКИ ПУТ
бб – „Учешће грађана у јавном информисњу –
интерес грађанског друштва“
ТВ БАНАТ ДОО ВРШАЦ, ОМЛАДИНСКИ ТРГ
17 – „Удружене Пландиштанске снаге“
БРИФИНГ
БАНАТ
ДОО
ПАНЧЕВО,
ЊЕГОШЕВА 1а – „Твоја општина је твоја“
ВРШАЧКА КУЛА ДОО ВРШАЦ, 2 ОКТОБРА 59 –
„Јавно информисањеи културно историјска
баштина општине Пландиште“
АБЦ СОФТ ВРШАЦ, СТЕРИЈИНА 2/2 –
„Унапређење и јавно информисање грађана о раду
и напредку општине Пландиште путем интернет
портала“
СРБИЈА ДАНАС ДОО НОВИ БЕОГРАД,
БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 165е
–
„Пландиште данас“
ДАНЕЛИ-РАДИО ФАР-АЛИБУНАР, БРАТСТВА
И ЈЕДИНСТВА 1 (РАДИО НА РУМУНСКОМ
ЈЕЗИКУ) – „Серијал радио информативних
емисија на румунском језику о значајним
догађајима у општинама Алибунар и Пландиште
под називом на крају недеље или на румунском Ла
цварсит де сактамана“

Укупна предложена средства за расподелу износе 5.005.000,00 динара.

Опредељена
средства
250.000,00

250.000,00

500.000,00

1.405.000,00
2.000.000,00
100.000,00

150.000,00

250.000,00

100.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПОДРЖАНЕ ПРИЈАВЕ:
1. Дневник Војводина пресс ДОО, предузеће за издавање и штампање новина,
Нови Сад, Булевар ослобођења 81, чија је пријава запримљена 26.01.2017. године
конкурисали су са предлогом пројекта „Пландиште на длану“. Укупна вредност
пројекта је 1.270.000,00 од чега 1.000.000,00 средстава за која се аплицира из
буџета јединица Локалне самоуправе и 270.000,00 из средстава подносиоца
пријаве. Поднета документација пристигла је у року. Комисија сматра да је
пројекат „Пландиште на длану“ у складу са наменом средстава из Јавног позива и
да испуњава критеријуме из Јавног позива и у складу је са првим критеријумом
Правилника: пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области
јавног информисања. Посебну вредност пројекту даје његова усклађеност са
наменом средстава из Јавног конкурса – јер доприноси развоју медијског
плурализма.
Комисија
констатује
веома
добру
усклађеност
јасно
индентификованих проблема циљне групе са циљевима пројекта и потребама
циљне групе, усклађеност планираних активности са циљем пројекта, очекиваним
резултатима
и мерљивошћу индикатора резултата, професионалне и стручне
референце, поседовање потребних капацитета за реализацију пројекта, све у складу
са Критеријумима Правилника, члан 18, став 1, тачка 1, алинеје1, 2, 3 и 4, така 2,
алинеје 1, 3 и 4, тачка 3, алинеје 1, 2 и 3. Пројекат предвиђа производњу и објаву 10
медијских садржаја на порталу Дневника.
Комисија сматра и предлаже
председнику општине да се наведени пројекат суфинансира износом од 250.000,00
динара и то у делу персоналних трошкова.
2. МЕДИЈСКА МРЕЖА д.о.о. БЕОГРАД – СТАРИ ГРАД, Београд Трг Николе
Пашића 7/2, чија је пријава запримљена у року 27.01.2017. године, који су
конкурисали са предлогом пројекта „Јавно информисање у Пландишту“. Укупна
вредност пројекта је 1.898.689.00 динара од чега је износ средстава органа за које
се аплицира 498.689,00 динара, док се из средстава подносиоца пријаве финансира
износ 1.400.000,00 динара. Документација коју су поднели била је комплетна и
пристигла је у року. Комисија сматра да је пројекат „Јавно информисање у
Пландишту“ у складу са наменом средстава из Јавног позива и да испуњава
критеријуме из Јавног позива и у складу је са првим критеријумом Правилника:
пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног
информисања. Посебну вредност пројекту даје прецизно идентификован проблем
којим се пројекат бави, добро постављен циљ и разрађен план реализације као и
јасно дефинисани и постављени жељени резултати, што је у складу са ставом 2.
тачка 1. алинеја 3. и 4., тачка 2. алинеја 1, 2. и 4., тачка 3. алинеја 1, 2. и 3. и тачка 4.
алинеја 1. Правилника. Конкурсна комисија је узела у обзир и изречене мере
Савета за штампу апликанту, али је превагнуло мишљење међу члановима
Комисије да је изјава од стране апликанта о предузетим мерама и активностима,
након изречених мера, довољно убедљива, а са друге стране овом својом одлуком
Конкурсна комисија подржава апликантау настојању да се у наредном периоду
придржава препорука Савета за штампу и примени их у раду. Пројекат доприноси
развоју људских права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном
информисању и у складу је за Законом о јавном информисању и медијима.
Конкурсна комисија сматра и предлаже Општинском већу да овај пројекат
делимично подржи са износом од 250.000,00 динара и то у делу персоналних
трошкова.

3. ЕВРШАЦ ГРОУП ВРШАЦ, БЕОГРАДСКИ ПУТ бб – „Учешће грађана у јавном
информисњу – интерес грађанског друштва“ чија пријава је запремљена дана
30.01.2017.године. Укупна вредност пројекта је 639.000.00 динара с тим што се
износом од 504.000,00 динара аплицира из средстава органа док се изнс од
135.000,00 динара финансира из средстава подносиоца пријаве. Поднета
документација је комплетна и пристигла је у року. Комисија сматра да је пројекат
Учешће грађана у јавном информисњу – интерес грађанског друштва“у складу са
наменом средстава из Јавног позива и да испуњава критеријуме из Јавног позива и
у складу је са првим критеријумом Правилника: пројектна активност је подобна
да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Посебну вредност
пројекту даје његова усклађеност са наменом средстава из Јавног конкурса – јер
доприноси развоју медијског плурализма. Комисија констатује веома добру
усклађеност јасно индентификованих проблема циљне групе са циљевима пројекта
и потребама циљне групе, усклађеност и подобност планираних активности са
циљем пројекта, очекиваним резултатима и мерљивошћу индикатора резултата,
поседовање потребних капацитета за реализацију пројекта, све у складу са
Критеријумима Правилника, члан 18, став 1, тачка 1, алинеје1, 2, 3 и 4, така 2,
алинеје 1, 3 и 4, тачка 3, алинеје 1, 2 и 3. Комисија сматра и предлаже председнику
општине да се наведени пројекат суфинансира износом од 500.000,00 динара и то у
делу персоналних трошкова.
4. ТВ БАНАТ ДОО ВРШАЦ, ОМЛАДИНСКИ ТРГ 17 – „Удружене
Пландиштанске снаге“чија пријава је запримљена дана 07.02.2017.године. Укупна
вредност пројекта је 3.652.000,00 динара с тим што се износ од 2.852.000,00 диара
аплицира из буџета јединице локалне самоуправе док се разлика у износу
800.000,00 динара финансира из осталих извора. Поднета документација је
комплетна и пристигла је у року. Комисија сматра да је пројекат „Удружене
Пландиштанске снаге“ у складу са наменом средстава из Јавног позива и да
испуњава критеријуме из Јавног позива и у складу је са првим критеријумима
Правилника: предложена пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес
у области јавног информисања. Посебну вредност пројекту даје његова
усклађеностсанаменомсредставаизЈавногконкурса,
усклађеност пројекта
са
реалним проблемима, индентификованим и јасно дефинисаним потребама и
приоритетима циљних група, усклађеност планираних активности са циљевима,
очекиваним резултатима и потребама циљних група, као и степен утицаја пројекта
на квалитет информисања циљне групе. Комисија је посебно ценила разрађеност и
изводљивост плана реализације пројекта као и економску оправданост педлога
буџета у односу на циљ и пројекте активности. Наведене констатације су у складу
са критеријумима из Правилника став 1. Тачка 1, подтачка 1 алинеје 1, 2, 3, 4 и 5,
подтачка 2 алинеје 1, 2, 3, 4 и 5, подтачка 3 алинеје 2, 2 и 3, подтачка 4 алинеје 1 и
2. Стога Комисија сматра и предлаже председнику општине да се наведени
пројекат суфинансира износом од 1.405.000,00 динара и то претежно у делу
персоналних трошкова.
5. БРИФИНГ БАНАТ ДОО ПАНЧЕВО, ЊЕГОШЕВА 1а – „Твоја општина је
твоја“ чија пријава је запримљена дана 09.02.2017. године. Укупна вредност
пројекта је 2.530.000,00 динара, аплицира се код ЈЛС износом 2.035.000,00 динара
док се износ од 495.000,00 динара финансира из средстава подносиоца. Поднета
документација је исправна и пристигла је у року. Комисјиа је сматрала да је
пројекат „Твоја општина је твоја“ у складу са наменом средстава из јавног
конкурса јер доприноси развоју медијског плуаризма и у склау са законом о јавном
информисању и медијима. Пројекат испуњава критеријуме из конкурса, поготово
из става 1 критеријум 1 Правилника: Пројекта активност је подобна да оствари
јавни интерес у области јавног информисања. Комисија је констатовала

усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних
група, идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, усклађеност
планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потреба циљних
група, као и степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе.
Комисија је посебно оценила разрађеност и изводљивост плана реализације
пројекта, као и економску оправданост предлога буџета у односу на циљ и
пројектне активности. Констатовано је да предлагач пројекта поседује неопходне
ресурсе за реализацију пројекта. Наведене констатације су у складу са
критеријумима Правилника став 1, тачка 1, подтачка 1 алинеје 1, 2, 3, 4 и 5,
подтачка 2 алинеје 1, 2, 3, 4 и 5, подтачка 3 алинеје 2, 2 и 3, подтачка 4 алинеје 1 и
2. Стога Комисија сматра и предлаже председнику општине Пландиште да се
наведени прјекатсуфинансира у износу 2.000.000,00 динара и то претежно у делу
персоналних трошкова и у делу оперативних трошкова.
6. ВРШАЧКА КУЛА ДОО ВРШАЦ, 2 ОКТОБРА 59 – „Јавно информисањеи
културно историјска баштина општине Пландиште“чија је пријава стигла
10.02.2017. године. Документација је комплетна стигла је у року. Укупна вредност
пројекта је 1.174.800,00 динара од којих 904.027,00 динара су средстава ЈЛС а
износ од 270.773,00 динара средства подносиоца пријаве. Комисија сматра да је
пројекат „Јавно информисањеи културно историјска баштина општине Пландиште“
у складу са наменом средстава из јавног конкурса јер доприноси развоју медијског
плуаризма и у склау са законом о јавном информисању и медијима. Пројекат
испуњава критеријуме из конкурса, поготово из става 1 критеријум 1 Правилника:
Пројекта активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног
информисања. Посебну вредност пројекта чини усклађеност планираних
активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група, у
складу са критеријумима Правилника став 1, тачка 1, подтачка 1, алинеје 3 и 4,
подтачка 2 алинеје 1 и 2. Комисија сматра да је буџет пројекта предимензиониран и
предлаже председнику општине Пландиште да се наведени пројекат суфинансира у
износу 100.000,00 динара и то у делу оперативних трошкова у износу 63.773,00
динара док се износом 37.227,00 динара суфинансирају персонални трошкови.
7. АБЦ СОФТ ВРШАЦ, СТЕРИЈИНА 2/2 – „Унапређење и јавно информисање
грађана о раду и напредку општине Пландиште путем интернет портала“чија
пријава је запримљена 10.02.2017. године. Укупна вредност пројекта је 982.250,00
динара, од којих су 472.500,00 динара средства за која се аплицира из буџета ЈЛС а
износ од 509.750,00 динара су средстава подносиоца пријаве. . Комисија сматра да
је пројекат „Унапређење и јавно информисање грађана о раду и напредку општине
Пландиште путем интернет портала“у складу са наменом средстава из јавног
конкурса јер доприноси развоју медијског плуаризма и у склау са законом о јавном
информисању и медијима. Пројекат испуњава критеријуме из конкурса, поготово
из става 1 критеријум 1 Правилника: Пројекта активност је подобна да оствари
јавни интерес у области јавног информисања. Комисија као посебну вредност
пројекта истиче разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта у складу са
кртеријумима Правилника члан 18. Став 1, тачка 1, подтачка 2 алинеје 1 и 4.
Комисија сматра и предлаже председнику општине Пландиште да се овај пројекат
суфинансира у износу од 150.000,00 динара и то у делу персоналних трошкова за
монтажера и новинара и у делу накнаде трошкова за гориво у износу 58.000,00
динара.
8. СРБИЈА ДАНАС д.о.о. Београд, Булевар Михајла Пупина 165 е, „Пландиште
данас“чија је пријава пристигла дана 13.02.2017. године, послата поштом
10.02.2017. године. Укупна вредност пројекта је 2.432.457,00 динара од чега
1.050.282,00 динара су средства органа локалне самоуправе, а износ од 1.382.175,00
динара су средстава подносиоца пријаве. Документација коју су поднели била је

комплетна и пристигла је у року. Комисија сматра да је пројекат „Пландиште
данас“у складу са наменом средстава из Јавног позива и да испуњава критеријуме
из Јавног позива, и у складу је са првим критеријумом Правилника: пројектна
активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.
Посебну вредност пројекту даје усклађеност са реалним проблемима, потребама и
приоритетима циљне групе која жели да се информише путем портала. Конкурсну
комисију је за предлог доделе средстава овом пројекту су додатно определили
стручност и професионалне референце предлагача пројекта, који су у разради
предвиђених активности потврдили своју стручност и систематичност и додатно
уверили Комисију да ће се предложени циљеви и предложене активности и
реализовати, у складу са ставом 2. тачка 1. алинеја 3. и 4., тачка 2. алинеја 1, 2, и 4.,
тачка 3. алинеја 1, 2. и 3. и тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника.
Пројекат
доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом,
непристрасном, правовременом и потпуном информисању и у складу је за Законом
о јавном информисању и медијима. Комисија сматра и предлаже Општинском већу
да овај пројекат делимично подржи са износом од 250.000,00 динара и то претежно
у делу персоналних трошкова.
9. ДАНЕЛИ-РАДИО ФАР-АЛИБУНАР, БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА 1 (РАДИО
НА РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ) – „Серијал радио информативних емисија на
румунском језику о значајним догађајима у општинама Алибунар и Пландиште под
називом на крају недеље или на румунском Ла цварсит де сактамана“ чија је
пријава запримљена дана 13.02.2017. године а послата је 10.02.2017. године.
Документација је комплетна и стигла је у законском року. Укупна вредност
пројекта је 178.000,00 динара. Износ од 78.000,00 динара се суфинансира из
средстава подносиоца пријаве док се износом 100.000,00 динара аплицира код
средстава ЈЛС. Комисија је сматрала да је пројекат „Серијал радио информативних
емисија на румунском језику о значајним догађајима у општинама Алибунар и
Пландиште под називом на крају недеље или на румунском Ла цварсит де
сактамана“ у склау са наменом средтсава из јавног конкурса јер доприноси развоју
медијском плурализма и у складу је са Законом ојавном информисању и медијима.
Пројекат испуњава критеријуме из конкурса, поготово из става 1 критеријум 1
Правилника: Пројекта активност је подобна да оствари јавни интерес у области
јавног информисања. Комисија је посебно ценила разрађеност и изводљивост плана
реализације пројекта усклађеног са циљевима пројекта у складу са критеријумима
Правилника, став 1, тачка 1, подтачка 1, алинеја 3, подтачка 2 алинеје 1 и 4.
Комисија сматра и предлаже председнику општине Пландиште да се наведени
пројекат финансира у износу 100.000,00 динара и то у делу персоналних трошкова.
ПРИЈАВЕ КОЈЕ НИСУ ПОДРЖАНЕ:
1) ВИДЕНОТ Д.О.О. БЕОГРАД, ЊЕГОШЕВА 21 – „Пландиште – локална
демократија уживо – пренос заседања Скупштине општине Пландиште“чија је
пријава запримљена дана 24.01.2017. године. Укупна вредност предложеног
пројекта је 612.500,00 динара од чега су 490.000,00 динара средства за која се
аплицира код органа локалне самоуправе, 122.500,00 динара сусредства
подносиоца пријаве. Документација коју су поднели је била комплетна и
пристигла је у року. Комисија је сматрала да је пројекат„Пландиште – локална
демократија уживо – пренос заседања Скупштине општине Пландиште“нијеу
складу са наменом средстава из Јавног конкурса јер предвиђена пројектна
активност - пренос заседања Скупштине општине Пландиште није медијски
садржај, и не може бити финансиран из средстава за суфинансирање пројеката
производње медијских садржаја из области јавог информисања из разлога што се

преноси Скупштинских седница искључиво финансирају путем Јавних набавки..
Због тога Комисија сматра и предлаже председнику општине да се предметни
пројекат не подржи.
2) СТАРТ ПРЕС ДОО ПАНЧЕВО, ДУНАВСКА 9 – „Пландиште, јуче данас сутра
– оно што остаје“ чија је пријава запримљена дана 24.01.2017. године у законском
року и исправном стању. Укупна вредност предложеног пројекта је 2.511.024,00
динара док се за износ од 190.000,00 динара аплицира из средстава локалне
самоуправе док се износ од 2.321.024,00 динара финансира из средстава
подносиоца пријаве. Комисија прегледом предложеног буџета пројекта
констатовала да исти није правилно попуњен. Наиме, у делу спецификација
прихода, рубрика Средства из буџета ЈЛС је празна а исказана средства подносица
пријаве имају учешће од 100%. У спецификацији расхода у колони 8 није наведен
износ средства. Наведене констатације не задовољављју критеријуме из
Правилника став 1, тачка 1, подтачка 4, алинеје 1 и 2. Комисија сматра и предлаже
председнику општине Пландиште да сеовај пројекат не подржи односно не
суфинансира.
3) МЕДИЈА ЦЕНТАР ДОО БЕОГРАД, ТЕРАЗИЈЕ 3 – „Пландиште: општина
лидер у производњи здраве хране“пријава пристгла 10.02.2017. године и
комплетна је. Укупна вредност предложеног пројекта је 950.000,00 динара од чега
су 666.000,00 динара средстава за која се аплицира код органа локалне самоуправе
а износ од 284.000,00 су средстава подносиоца пријаве.
Комисија је сматрала да је пројекат„Пландиште: општина лидер у производњи
здраве хране“, у складу са наменом средстава из Јавног конкурса – доприноси
истинитом, непристрасном, правовременом информисању грађана општине
Пландиште и у складу је са Законом о јавном информисању и медијима. Пројекат
испуњава критеријуме из конкурса и први критеријум Правилника. Међутим,
комисија констатује недовољну усклађеност са првим критеријумом, став 1, тачка
1, подтачка 1, алинеје 3 и 4, подтачка 2, алинеје 1, 3 и 4, подтачка 4, алинеје 1 и 2,
тј неадекватно дефинисан опис активности, неусклађен и неразрађен план
активности са проблемом, циљем и циљним групама, неадекватно
идентификовани и дефинисани очекивани резултати и индикатори резултата,
неусклађеност са специфичним критеријумом (први критеријум, први став),
нејасна одрживост резултата, непрецизно дефинисан период реализације пројекта,
те стога комисија предлаже председнику општине да се овај пројекат не подржи и
не суфинансира.
5. РТ ПАНЧЕВО ДОО ПАНЧЕВО, НИКОЛЕ ЂУРКОВИЋА 1 (ТЕЛЕВИЗИЈА)–
„Увећање – Јужни Банат на длану“ чија пријава је запримљена 10.02.2017. године
са допуном документације која је запримљена 22.02.2017. године. Комисија
констатује да је пријава стигла у законском року и комплетна је. Укупна вредност
предложеног пројекта је 3.749.964,00 динара од чега су 2.999.969,00 динара
средстава буџета јединце локалне самоуправе за која се аплицира, а износ
749.994,00 динара су средства подносиоца пријаве. Комисија је сматрала да је
пројекат„Увећање – Јужни Банат на длану“, у складу са наменом средстава из
Јавног конкурса – доприноси истинитом, непристрасном, правовременом
информисању грађана општине Пландиште и у складу је са Законом о јавном
информисању и медијима. Пројекат испуњава критеријуме из конкурса и први
критеријум Правилника. Међутим Комисија је констатовала неадекватно
дефинисан опис активности, неусклађен и неразрађен план активности са
проблемом, циљем и циљним групама, неадекватно идентификовани и
дефинисани очекивани резултати и индикатори резултата, неусклађеност са
специфичним критеријумом (први критеријум, први став), нејасна одрживост
резултата, непрецизно дефинисан период реализације пројекта, буџетски

трошкови су предимензионирани, а поједини назначени оперативни трошкови су
непотребни, док се други не могу одобрити за суфинансирање, тј. не испуњава
критеријуме из Правилника став 1, тачка 1, подтачка 1, алинеје 3 и 4, подтачка 2,
алинеје 1, 3 и 4, подтачка 4, алинеје 1 и 2,те стога Комисија предлаже председнику
општине да се овај пројекат не подржи и не суфинансира.
6. РТ ПАНЧЕВО ДОО ПАНЧЕВО, НИКОЛЕ ЂУРКОВИЋА 1 (РАДИО) – „Са
Банатске стране“чија пријава је запримљена 10.02.2017. године са допуном
документације која је запримљена 22.02.2017. године. Комисија констатује да је
пријава стигла у законском року и да је комплетна. Укупна вредност пројекта је
3.749.982,00 динара. 2.999.986,00 динара су средства за која се аплицира из
средстава органа локалне самоуправе, а износ 749.996,00 динара су средстава
подносиоца пријаве. Документација је пристигла у законском року и комплетна је.
Комисија је сматрала да је пројекат „Са Банатске стране“, у складу са наменом
средстава из Јавног конкурса – доприноси истинитом, непристрасном,
правовременом информисању грађана општине Пландиште и у складу је са
Законом о јавном информисању и медијима. Пројекат испуњава критеријуме из
конкурса и први критеријум Правилника. Међутим Комисија констатује
непрофесионалан однос и приступ апликанта писању пројекта јер у делу пројекта
3.6 „навести примарне циљне групе“ подносиоц је навео да су између осталог
циљне групе њиховог пројекта намењеног становницима општине Пландиште,
општа и стручна јавност у општини Опово као локална самоуправа општине
Опово. Очигледна је непрецизност, нејасност самог пројекта. Осим тога није
најјасније дефинисан опис активности, не најбоље усклађен и разрађен план
активности са циљем и циљним групама, а неадекватно су идентификовани и
дефинисани очекивани резултати и индикатори резултата. Буџетски трошкови су
предимензионирани, а поједини назначени оперативни трошкови су непотребни,
док се други не могу одобрити за суфинансирање, тј. не испуњава критеријуме из
Правилника став 1, тачка 1, подтачка 1, алинеје 3 и 4, подтачка 2, алинеје 1, 3 и 4,
подтачка 4, алинеје 1 и 2, те стога Комисија предлаже председнику општине да се
овај пројекат не подржи и не суфинансира.
7. НС-АС ДОО НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА 73 – „Војвођански репортери –
боља сарадња са локалним институцијама и цивилним друштвом у јавном
интересу“ чија је пријава запримљена 13.02.2017. године али је иста послата
10.02.2017. године стога комисија констатује да иста стигла у законском року и да
је комплетна. Укупна вредност предложеног пројекта је 650.000,00 динара док се
износом од 500.000,00 динара аплицира из буџета ЈЛС а износ 150.000,00 динара су
сопсвена средства. Увидом у документацију пројекта прецизније речено буџета
пројекта у делу спецификација прихода не постоје средства уписана у делу
средства подносиоца пријаве предлога пројекта нема износа у динарима нити
учепћа исказаног у %. Исто тако у делу 2.4 средства из буџета ЈЛС које је било
неопходно навести у износима у динарима као и исказати учешће у % није
приказано – и та колона је празна. Исто тако укупни приходи пројекта 2.1 – 2.6
нису попуњении колона је празна. Очигледна је неправилност и неадекватна и
непрецизна попуњеност обрасца Буџет, што није у складу са критеријумима
Правилника став 1, тачка 1, подтачка 4, алинеје 1 и 2. Комисија сматра да се
наведени пројекат не треба подржати и предлажу председнику општине
Пландиште да се исти не суфинансира из средстава локалне самоуправе.

