
На основу чл. 20 Закона о локалној самоуправи („Службени Гласник РС“, бр. 

129/2007 и 83/2014-др.закон), 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), Конкурса за суфинансирање пројеката производње 

медијских садржаја из области јавног информисања општине Пландиште у 2018.години 

бр. 401-32/2018-II од 21.02.2018. године и Закључка о измени Конкурса за 

суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног 

информисања општине Пландиште у 2018.години бр. 401-52/2018-II од 

12.03.2018.године и чл. IV Решења председника општине Пландиште о именовању 

чланова стручне Комисије за оцену пројеката у области јавног информисања бр. 02-

20/2018-II од 26.03.2018.године, Комисија је дана 16.04.2018. године утврдила: 

 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ У 2018. ГОДИНИ 

 

Редни 

број 

 

НАЗИВ МЕДИЈА 

 

ИЗНОС 

 

 

1. 

 

ПАНОНИЈА МЕДИЈА ДОО НОВИ САД, 

КРФСКА 9 – „Акценат на Пландиште“  

 

 

200.000,00 

 

 

 

2. 

 

ЕВРШАЦ ГРОУП ВРШАЦ, БЕОГРАДСКИ 

ПУТ бб, ВРШАЦ – „Центар за јавно 

информисање грађана – интерес грађанског 

друштва”   

 

 

 

1.600.000,00 

 

 

3. 

 

ТВ БАНАТ ДОО ВРШАЦ, ОМЛАДИНСКИ 

ТРГ 17, ВРШАЦ – „Пландиште у фокусу“  

 

 

1.400.000,00 

 

 

 

4. 

 

АНА АБРАМОВИЋ ПР АБ МЕДИА СРБИЈА 

ДАНАС ДОО БЕОГРАД, ВОЈВОДЕ БРАНЕ 

51/9,  БЕОГРАД – „Разгледница из 

Пландишта  

 

 

 

 

200.000,00 

 

 

 

5. 

 

СТАРТ ПРЕС ДОО ЗА ИЗДАВАЧКУ И 

ТРГОВ. ДЕЛАТНОСТ, ДУНАВСКА 9, 

ПАНЧЕВО – „Пландиште јуче и данас – оно 

што остаје“  

 

 

 

 

640.000,00 

 

 

 

6. 

 

КУЛТУРНО ИНФОРМАТИВНО 

ПРОСВЕТНО УДРУЖЕЊЕ 

ПРОСПЕРИТЕТ, РАДИО ПЕСМА,  

ПРИЗРЕНСКА 54, БЕЛА ЦРКВА – „Узми 

 

 

 

 

 



учешће“  100.000,00 

 

 

 

7. 

 

ПРОГЛАС ПУБЛИК РЕЛАТИОНС ДОО, 

БЕОГРАД ТВ СТУДИО Б,  ЈАШЕ 

ПРОДАНОВИЋА 2, БЕОГРАД – „Водич кроз 

дијабетес“  

 

 

 

 

600.000,00 

 

 

 

 

 

8. 

 

ДОО „ВРШАЛИЦА“, ВРШАЦ, МИХАЈЛА 

ПУПИНА 30, ВРШАЦ – „Учешће недељних 

новина Вршачке вести у подизању нивоа 

локалног информисања грађана, као и 

локалне заједнице у целини за општину 

Пландиште издавањем две странице 

Пландиштанске вести у оквиру Недељника 

Вршачке вести  

 

 

 

 

 

 

 

 

100.000,00 

 

 

 

9. 

 

УДРУЖЕЊЕ 013 ИНФО, СИНЂЕЛИЋЕВА 

21-б, ПАНЧЕВО – „Редакција на језицима 

националних заједница – 013 инфо/2018“  

 

 

 

60.000,00 

 

 

 

10. 

 

РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА  ПАНЧЕВО, ДОО 

ПАНЧЕВО, НИКОЛЕ ЂУРКОВИЋ 1, 

ПНЧЕВО – „Инфо Пландиште“  

 

 

 

400.000,00 

 

 

 

11. 

 

WAGNER PRODUCTION DOO, СЕРДАР 

ЈАНКА ВУКОТИЋА 4, ПАНЧЕВО – „ Добри 

ђен ( Информисање о животу Словака у 

општини Пландиште)  

 

 

 

100.000,00 

 

УКУПНО: 

 

5.400.000,00 

 

Укупна предложена средства за расподелу износе 5.400.000,00 динара. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

ПОДРЖАНЕ ПРИЈАВЕ: 

 

1. ПАНОНИЈА МЕДИЈА ДОО НОВИ САД, КРФСКА 9 – „Акценат на 

Пландиште“ - чија пријава је запримљена дана 12.03.2018.године. Укупна 

вредност пројекта је 1.043.000,00 динара с тим што се износом од 800.000,00 

динара аплицира из средстава органа док се износ од 243.000,00 динара 

финансира из средстава подносиоца пријаве. Поднета документација је 

комплетна и пристигла је у року. Комисија сматра да је пројекат „Акценат на 

Пландиште“ у складу са наменом средстава из Јавног позива и да испуњава 

критеријуме из Јавног позива критеријум  1 и специфични критеријум 4 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 види 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. Комисија сматра и предлаже 

председнику општине да се наведени пројекат суфинансира износом од 

200.000,00 динара и то у делу персоналних трошкова. 

 

2. ЕВРШАЦ ГРОУП ВРШАЦ, БЕОГРАДСКИ ПУТ бб, ВРШАЦ – „Центар за 

јавно информисање грађана – интерес грађанског друштва” - чија пријава је 

запримљена дана 28.02.2018.године. Укупна вредност пројекта је 2.500.000,00 

динара с тим што се износом од 2.000.000,00 динара аплицира из средстава 

органа док се износ од 500.000,00 динара финансира из средстава подносиоца 

пријаве. Поднета документација је комплетна и пристигла је у року. Комисија 

сматра да је пројекат „Ценатар за јавно информисање грађана – 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. Комисија сматра и предлаже председнику општине  

да се наведени пројекат суфинансира износом од 1.600.000,00 динара и то у делу 

персоналних трошкова. 

  

3. ТВ БАНАТ ДОО ВРШАЦ, ОМЛАДИНСКИ ТРГ 17, ВРШАЦ – „Пландиште 

у фокусу“ -  чија пријава је запримљена дана 12.03.2018.године. Укупна вредност 

пројекта је 5.239.000,00 динара с тим што се износ од 2.586.000,00 динара 

аплицира из буџета јединице локалне самоуправе док се разлика у износу 

2.653.000,00 динара финансира из осталих извора. Поднета документација је 

комплетна и пристигла је у року. Комисија сматра да је пројекат „Пландиште у 

фокусу“ у складу са наменом средстава из Јавног позива и да испуњава 

критеријуме из Јавног позива,  у складу је са  првим критеријумом  Правилника: 

предложена пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области 

јавног информисања и специфичним критеријумом број 2 из Јавног конкурса 

којим доприноси очувању националног културног идентитета и језика румунске 

националне мањине. Посебну вредност пројекту даје његова усклађеност са 

наменом средстава из Јавног конкурса, 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. Стога Комисија сматра и предлаже 



председнику општине да се наведени пројекат суфинансира износом од 

1.400.000,00 динара и то претежно у делу  персоналних трошкова. 

 

4. АНА АБРАМОВИЋ ПР АБ МЕДИА СРБИЈА ДАНАС ДОО БЕОГРАД, 

ВОЈВОДЕ БРАНЕ 51/9,  БЕОГРАД – „Разгледница из Пландишта“ – чија 

пријава је запримљена дана 12.03.2018.године. Укупна вредност пројекта је 

500.176,00 динара с тим што се износ од 400.000,00 динара аплицира из буџета 

јединице локалне самоуправе док се разлика у износу 100.176,00 динара 

финансира из осталих извора. Поднета документација је комплетна и пристигла 

је у року. Комисија сматра да је пројекат „Разгледница из Пландишта“ у складу 

са наменом средстава из Јавног позива и да испуњава критеријуме из Јавног 

позива,  у складу је са  првим критеријумом  Правилника: предложена пројектна 

активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. 

Стога Комисија сматра и предлаже председнику општине да се наведени пројекат 

суфинансира износом од 200.000,00 динара и то претежно у делу  персоналних 

трошкова и део оперативних трошкова. 

 

5. СТАРТ ПРЕС ДОО ЗА ИЗДАВАЧКУ И ТРГОВ. ДЕЛАТНОСТ, ДУНАВСКА 

9, ПАНЧЕВО – „Пландиште јуче и данас – оно што остаје“ – чија пријава је 

запримљена дана 05.03.2018.године. Укупна вредност пројекта је 1.350.000,00 

динара с тим што се износ од 1.100.000,00 динара аплицира из буџета јединице 

локалне самоуправе док се разлика у износу 250.000,00 динара финансира из 

осталих извора. Поднета документација је комплетна и пристигла је у року. 

Комисија сматра да је пројекат „Пландиште јуче и данас – оно што остаје“ у 

складу са наменом средстава из Јавног позива и да испуњава критеријуме из 

Јавног позива,  у складу је са  првим критеријумом  Правилника: предложена 

пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања. Стога Комисија сматра и предлаже председнику општине да се 

наведени пројекат суфинансира износом од 640.000,00 динара и то претежно у 

делу  персоналних трошкова и оперативних трошкова. 

 

6. КУЛТУРНО ИНФОРМАТИВНО ПРОСВЕТНО УДРУЖЕЊЕ 

ПРОСПЕРИТЕТ, РАДИО ПЕСМА,  ПРИЗРЕНСКА 54, БЕЛА ЦРКВА – 

„Узми учешће“ – чија пријава је запримљена дана 09.03.2018.године. Укупна 

вредност пројекта је 1.250.000,00 динара с тим што се износ од 998.200,00 динара 

аплицира из буџета јединице локалне самоуправе док се разлика у износу 

251.800,00 динара финансира из осталих извора. Поднета документација је 

комплетна и пристигла је у року. Комисија сматра да је пројекат „Узми учешће“ 

у складу са наменом средстава из Јавног позива и да испуњава критеријуме из 

Јавног позива,  у складу је са  првим критеријумом  Правилника: предложена 

пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања. Стога Комисија сматра и предлаже председнику општине да се 

наведени пројекат суфинансира износом од 100.000,00 динара и то претежно у 

делу  персоналних трошкова и оперативних трошкова. 

 

7. ПРОГЛАС ПУБЛИК РЕЛАТИОНС ДОО, БЕОГРАД ТВ СТУДИО Б,  ЈАШЕ 

ПРОДАНОВИЋА 2, БЕОГРАД – „Водич кроз дијабетес“ – чија пријава је 

запримљена дана 12.03.2018.године. Укупна вредност пројекта је 10.050.000,00 

динара с тим што се износ од 1.500.000,00 динара аплицира из буџета јединице 



локалне самоуправе док се разлика у износу 8.550.000,00 динара финансира из 

осталих извора. Поднета документација је комплетна и пристигла је у року. 

Комисија сматра да је пројекат „Водичкроз дијабетес“ у складу са наменом 

средстава из Јавног позива и да испуњава критеријуме из Јавног позива,  у складу 

је са  првим критеријумом  Правилника: предложена пројектна активност је 

подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања Стога Комисија 

сматра и предлаже председнику општине да се наведени пројекат суфинансира 

износом од 600.000,00 динара и то претежно у делу  персоналних трошкова и 

оперативних трошкова. 

 

8. ДОО „ВРШАЛИЦА“, ВРШАЦ, МИХАЈЛА ПУПИНА 30, ВРШАЦ – 

„Учешће недељних новина Вршачке вести у подизању нивоа локалног 

информисања грађана, као и локалне заједнице у целини за општину 

Пландиште издавањем две странице Пландиштанске вести у оквиру 

Недељника Вршачке вести“ – чија пријава је запримљена дана 

12.03.2018.године. Укупна вредност пројекта је 3.750.000,00 динара с тим што се 

износ од 3.000.000,00 динара аплицира из буџета јединице локалне самоуправе 

док се разлика у износу 750.000,00 динара финансира из осталих извора. Поднета 

документација је комплетна и пристигла је у року. Комисија сматра да је пројекат 

„Учешће недељних новина Вршачке вести у подизању нивоа локалног 

информисања грађана, као и локалне заједнице у целини за општину Пландиште 

издавањем две странице Пландиштанске вести у оквиру Недељника Вршачке 

вести“ у складу са наменом средстава из Јавног позива и да испуњава 

критеријуме из Јавног позива,  у складу је са  првим критеријумом  Правилника: 

предложена пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области 

јавног информисања Стога Комисија сматра и предлаже председнику општине да 

се наведени пројекат суфинансира износом од 100.000,00 динара и то претежно у 

делу  персоналних трошкова и оперативних трошкова. 

 

9. УДРУЖЕЊЕ 013 ИНФО, СИНЂЕЛИЋЕВА 21-б, ПАНЧЕВО – „Редакција на 

језицима националних заједница – 013 инфо/2018“ – чија пријава је 

запримљена дана 12.03.2018.године. Укупна вредност пројекта је 788.000,00 

динара с тим што се износ од 60.000,00 динара аплицира из буџета јединице 

локалне самоуправе док се разлика у износу 728.000,00 динара финансира из 

осталих извора. Поднета документација је комплетна и пристигла је у року. 

Комисија сматра да је пројекат „Редакција на језицима националних заједница – 

013 инфо/2018“ у складу са наменом средстава из Јавног позива и да испуњава 

критеријуме из Јавног позива,  у складу је са  првим критеријумом  Правилника: 

предложена пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области 

јавног информисања и специфичним критеријумом број 2 из Јавног конкурса 

којим доприноси очувању националног културног идентитета и језика 

националних мањина са територије општине Пландиште (румунски, мађарски, 

словачки и македонци). Посебну вредност пројекту даје његова усклађеност са 

наменом средстава из Јавног конкурса, 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. Стога Комисија сматра и предлаже 

председнику општине да се наведени пројекат суфинансира износом од 60.000,00 

динара и то претежно у делу  персоналних трошкова и оперативних трошкова. 

 

10. РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА  ПАНЧЕВО, ДОО ПАНЧЕВО, НИКОЛЕ 

ЂУРКОВИЋ 1, ПНЧЕВО – „Инфо Пландиште“ – чија пријава је запримљена 

дана 13.03.2018.године. Укупна вредност пројекта је 4.316.040,00 динара с тим 

што се износ од 2.155.080,00 динара аплицира из буџета јединице локалне 

самоуправе док се разлика у износу 2.160.960,00 динара финансира из осталих 

извора. Поднета документација је комплетна и пристигла је у року. Комисија 

сматра да је пројекат „Инфо Пландиште“ у складу са наменом средстава из 

Јавног позива и да испуњава критеријуме из Јавног позива,  у складу је са  првим 

критеријумом  Правилника: предложена пројектна активност је подобна да 

оствари јавни интерес у области јавног информисања Стога Комисија сматра и 

предлаже председнику општине да се наведени пројекат суфинансира износом од 

400.000,00 динара и то претежно у делу  персоналних трошкова и оперативних 

трошкова. 

 

11. WAGNER PRODUCTION DOO, СЕРДАР ЈАНКА ВУКОТИЋА 4, ПАНЧЕВО 

– „ Добри ђен ( Информисање о животу Словака у општини Пландиште)“ - 

чија пријава је запримљена дана 13.03.2018.године. Укупна вредност пројекта је 

130.000,00 динара с тим што се износ од 100.000,00 динара аплицира из буџета 

јединице локалне самоуправе док се разлика у износу 30.000,00 динара 

финансира из осталих извора. Поднета документација је комплетна и пристигла 

је у року. Комисија сматра да је пројекат „ Добри ђен ( Информисање о животу 

Словака у општини Пландиште)“ у складу са наменом средстава из Јавног позива 

и да испуњава критеријуме из Јавног позива,  у складу је са  првим критеријумом  

Правилника: предложена пројектна активност је подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања и специфичним критеријумом број 2 из 

Јавног конкурса којим доприноси очувању националног културног идентитета и 

језика словачке наицоналне мањине. Посебну вредност пројекту даје његова 

усклађеност са наменом средстава из Јавног конкурса, 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. Стога Комисија 

сматра и предлаже председнику општине да се наведени пројекат суфинансира 

износом од 100.000,00 динара и то претежно у делу  персоналних трошкова и 

оперативних трошкова. 

 

 

ПРИЈАВЕ КОЈЕ НИСУ ПОДРЖАНЕ: 

 

1. ЈАСНО И ГЛАСНО“ ДОО ПАНЧЕВО, МОШЕ ПИЈАДЕ 43/14 – „Јасно и 

гласно – за Пландиште“ – чија је пријава запримљена дана 28.02.2018. 

године. Укупна вредност предложеног пројекта је 1.250.000,00 динара, од 

чега су 1.000.000,00 динара средства за која се аплицира код органа локалне 



самоуправе, 250.000,00 динара су средства подносиоца пријаве. 

Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року. 

Комисија је сматрала да је пројекат „Јасно и гласно за Пландиште“ није у 

складу са наменом средстава из Јавног конкурса, јер предвиђена пројектна 

активност нема прецизиран период реализације пројекта, односно нема тачан 

датум почетка и завршетка реализације пројекта, и не може бити финансиран 

из средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из 

области јавог информисања. Због тога Комисија сматра и предлаже 

председнику општине да се предметни пројекат не подржи. 

2. НОВИНАРСКА АГЕНЦИЈА „ЈУЖНИ БАНАТ“  ДОО ПАНЧЕВО, 

ВОЈВОЂАНСКИ БУЛЕВАР 50/16 – „Јавно информисање – отворено 

друштво“ чија је пријава запримљена дана 28.02.2018. године. Укупна 

вредност предложеног пројекта је 3.750.000,00 динара од чега су 3.000.000,00 

динара средства за која се аплицира код органа локалне самоуправе, 

750.000,00 динара су средства подносиоца пријаве. Документација коју су 

поднели је била комплетна и пристигла је у року. Комисија је сматрала да је 

пројекат „Јавно информисање – отворено друштво“ није у складу са наменом 

средстава из Јавног конкурса јер предвиђена пројектна активност нема 

прецизиран период реализације пројекта, односно нема тачан датум почетка 

и завршетка реализације пројекта, и не може бити финансиран из средстава 

за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавог 

информисања. Због тога Комисија сматра и предлаже председнику општине 

да се предметни пројекат не подржи. 

 

3. „ДНЕВНИК – ПОЉОПРИВРЕДНИК“ АД НОВИ САД, БУЛЕВАР 

ОСЛОБОЂЕЊА 81 – „Брига о заштити животне средине локалне 

самоуправе Пландиште за здравији и безбеднији живот грађана“ - чија је 

пријава запримљена дана 28.02.2018. године. Укупна вредност предложеног 

пројекта је 448.000,00 динара, а тражена средства 560.000,00 динара што није 

у складу са Правилником, односно тражена средства су већа од  укупне 

вредности пројекта. Због тога Комисија сматра и предлаже председнику 

општине да се предметни пројекат не подржи. 

 

4. ТЕЛЕВИЗИЈА „РАДИО ЛАВ“ ВРШАЦ, СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА 6, - 

„Свакодневно учешће и значајан утицај ТВ радио Лав – Вршац у 

информисању становника општине Пландиште, као и активностима 

локалне заједнице у целини у оквиру недељне ТВ емисије 

Пландиштанске паралеле“ - чија је пријава запримљена дана 12.03.2018. 

године. Укупна вредност предложеног пројекта је 8.000.000,00 динара, од 

чега су 4.000.000,00 динара средства за која се аплицира код органа локалне 

самоуправе, 4.000.000,00 динара су средства подносиоца пријаве. 

Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року. 

Комисија је сматрала да су предвиђени трошкови пројекта „Свакодневно 

учешће и значајан утицај ТВ радио Лав – Вршац у информисању становника 

општине Пландиште, као и активностима локалне заједнице у целини у 

оквиру недељне ТВ емисије Пландиштанске паралеле“ предимензионирани, 

да нису јасно дефинисане циљне групе, као и да одрживност резултата 



пројекта није адеквтно наведена. Због тога Комисија сматра и предлаже 

председнику општине да се предметни пројекат не подржи. 

 

 

5. ВЛАДИМИР ВАШАЛИЋ ПР, САМОСТАЛНА РАДЊА ЗА РЕКЛАМУ, 

ПРОПАГАНДУ И ПОСЛОВНЕ УСЛУГЕ XXI PRODUCTION, ВРШАЦ, 

ГАВРИЛА ПЕКАРОВИЋА 30 – „Пландиште Мој Крај“ - чија је пријава 

запримљена дана 12.03.2018. године. Укупна вредност предложеног пројекта 

је 1.000.000,00 динара, од чега су 800.000,00 динара средства за која се 

аплицира код органа локалне самоуправе, 200.000,00 динара су средства 

подносиоца пријаве. Документација коју су поднели је била комплетна и 

пристигла је у року. Комисија је сматрала да у пројекату „Пландиште Мој 

Крај“ није прецизно дефинисан датум реализације пројекта, односо да није 

прецизно утврђен датум почетка и завршетка реализације проекта, као и да 

није прецизно утврђена циљна група, обзиром да су у пројекту као циљна 

група наведени становници општине Бела Црква. Због тога Комисија сматра 

и предлаже председнику општине да се предметни пројекат не подржи. 

 

6. ДРАГАН МЛАДЕНОВСКИ ПР АБЦ СОФТ, ВРШАЦ, СТЕРИЈИНА 2/2 

– „Унапређење и јавно информисање грађана о раду и напретку 

општине Пландиште, путем интернет портала у 2018. години“ - чија је 

пријава запримљена дана 12.03.2018. године. Укупна вредност предложеног 

пројекта је 552.000,00 динара, од чега су 284.000,00 динара средства за која 

се аплицира код органа локалне самоуправе, 268.000,00 динара су средства 

подносиоца пријаве. Документација коју су поднели је била комплетна и 

пристигла је у року. Комисија је сматрала да у пројекату „Унапређење и 

јавно информисање грађана о раду и напретку општине Пландиште, путем 

интернет портала у 2018. години“  број извршилаца и количина медијске 

продукције крајње несразмерна, да су трошкови горива у планираном буџету 

предимензионирани, као и да је и анализа ризика формулисана неадекватно. 

Због тога Комисија сматра и предлаже председнику општине да се 

предметни пројекат не подржи. 

 

7. „ПАНЧЕВАЦ“  ДОО ПАНЧЕВО, ВУКА КАРАЏИЋА 1 – „Панчевачки 

вишејезичник – Пландиште“- чија је пријава запримљена дана 12.03.2018. 

године. Укупна вредност предложеног пројекта је 2.770.000,00 динара од 

чега су 1.970.000,00 динара средства за која се аплицира код органа локалне 

самоуправе, 800.000,00 динара су средства подносиоца пријаве. 

Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року. 

Комисија је сматрала да је општи циљ пројекта „Панчевачки вишејезичник – 

Пландиште“ штуро објашњен, као и објашњење коме је пројекат намењен и 

без детаљније разраде секударне циљне групе, неадекватно процењен ризик, 

и без подршке Националног савета словачке националне мањине. Због тога 

Комисија сматра и предлаже председнику општине да се предметни пројекат 

не подржи. 

 

8. САВЕЗ СРБИ ИЗ РЕГИОНА – ДНЕВНЕ И ПЕРИОДИЧНЕ НОВИНЕ 

СРПСКО КОЛО, КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ 47 – „Српско коло“ - чија је 

пријава запримљена дана 12.03.2018. године. Укупна вредност предложеног 

пројекта је 683.000,00 динара, од чега су 400.000,00 динара средства за која 



се аплицира код органа локалне самоуправе, 283.000,00 динара су средства 

подносиоца пријаве. Документација коју су поднели је била комплетна и 

пристигла је у року. Комисија је сматрала да су тражена средства у  пројекту  

„Српско коло“ недовољно  оправдана имајући у виду број избеглих и инрено 

расељених лица, на подручју општина Пландиште,  анализа ризика је 

нереална, а у пројекту је наведено да мониторинг ради уредник. Због тога 

Комисија сматра и предлаже председнику општине да се предметни пројекат 

не подржи. 

 

9. НИД ВРШАЧКА КУЛА ДОО ВРШАЦ, 2. ОКТОБАР 59 – „Јавно 

информисање и културно историјска баштина општине Пландиште“ - 

чија је пријава запримљена дана 13.03.2018. године. Укупна вредност 

предложеног пројекта је 822.000,00 динара од чега су 657.600,00 динара 

средства за која се аплицира код органа локалне самоуправе, 164.400,00 

динара су средства подносиоца пријаве. Документација коју су поднели је 

била комплетна и пристигла је у року. Комисија је сматрала да се средства 

тражена у пројекату  „Јавно информисање и културно историјска баштина 

општине Пландиште“ превисока, јер је читаност овог медија на територији 

општине Пландиште недовољна, није прецизно наведен период реализације 

пројекта, као и да је одрживост резултата пројекта везана искључиво за 

финансирање органа који расписује Конкурс. Због тога Комисија сматра и 

предлаже председнику општине да се предметни пројекат не подржи. 

 

10. НОВОСТИ ДАНА РС ДОО НИШ – ПАЛИЛУЛА, СТЕВАНА 

КАЋАНСКОГ 8 – „Безбедност деце и младих на интернету“ - чија је 

пријава запримљена дана 14.03.2018. године. Укупна вредност предложеног 

пројекта је 526.000,00 динара од чега су 420.000,00 динара средства за која се 

аплицира код органа локалне самоуправе, 106.000,00 динара су средства 

подносиоца пријаве. Документација коју су поднели је била комплетна и 

пристигла је у року. Комисија је сматрала да су у пројекту  „Безбедност деце 

и младих на интернету“ уочени пропусти и недоследности, тако што је у 

пријави за пројектно суфинансирање наведено да је период реализације 

пројекта 8 месеци, а у буџету пројекта наведено је да ће се његова 

реализација извршити од 01. априла до 30. Новембра текуће године. Због 

тога Комисија сматра и предлаже председнику општине да се предметни 

пројекат не подржи. 

 

11. РАДИО ФАР АЛИБУНАР, БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА 1, - „Серијал 

радио информативних емисија на румунском језику, о значајним 

догађајима у општини Пландиште, под називом „Хроника општине 

Пландиште“ или на румунском „Cronica comunei Plandiste“ - чија је 

пријава запримљена дана 19.03.2018. године. Укупна вредност предложеног 

пројекта је 178.000,00 динара од чега су 100.000,00 динара средства за која се 

аплицира код органа локалне самоуправе, 78.000,00 динара су средства 

подносиоца пријаве. Документација коју су поднели је била комплетна и 

пристигла је у року. Комисија је сматрала да суфинансирање у пројеката 

„Серијал радио информативних емисија на румунском језику, о значајним 

догађајима у општини Пландиште, под називом „Хроника општине 

Пландиште“ или на румунском „Cronica comunei Plandiste“ не би имало 

одговарајућег ефекта, а из разлога недовољне слушаности. Због тога 



Комисија сматра и предлаже председнику општине да се предметни пројекат 

не подржи. 

 

 

12. ИНСТИТУТ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ, ЕКО ЛИСТ, НОВИ САД, АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГ 32, - 

„Еколошки промотери општине Пландиште“ – чија је пријава 

запримљена дана 20.03.2018. године. Укупна вредност предложеног пројекта 

је 624.024,00 динара од чега су 409.000,00 динара средства за која се 

аплицира код органа локалне самоуправе, 215.024,00 динара су средства 

подносиоца пријаве. Документација коју су поднели је била комплетна и 

пристигла је у року. Комисија је сматрала опис  пројеката „Еколошки 

промотери општине Пландиште“ није прецизно дефинисан, као и да су 

тражена средства превисока. Због тога Комисија сматра и предлаже 

председнику општине да се предметни пројекат не подржи. 

 

13. КУЛТУРНО ОБРАЗОВНА ФОНДАЦИЈА ЗРАК, БЕОГРАД, РАДОЈА 

ДОМАНОВИЋА 16 - „Креирање и пласман културног производа – 

Приче о нама“- чија је пријава запримљена дана 21.03.2018. године. Укупна 

вредност предложеног пројекта је 870.000,00 динара од чега су 425.000,00 

динара средства за која се аплицира код органа локалне самоуправе, 

445.000,00 динара су средства подносиоца пријаве. Документација коју су 

поднели је била комплетна и пристигла је у року. Комисија је сматрала да у 

опису пројеката  „Креирање и пласман културног производа – Приче о нама“ 

наведено да ће пројекат дати велики допринос у области културе и очување 

културног наслеђа града Краљева, а није ни прецизно дефинисана ни 

територија реализације пројекта. Због тога Комисија сматра и предлаже 

председнику општине да се предметни пројекат не подржи. 

 

14. БЛУМЕН ГРОУП, БЕОГРАД, РАДОЈА ДОМАНОВИЋА 16 – „Трајање, 

као пут успешне привреде и друштва“ - чија пријава је запримљена 

21.03.2018.године Укупна вредност предложеног пројекта је 1.190.000,00 

динара од чега су 490.000,00 динара средстава буџета јединце локалне 

самоуправе за која се аплицира, а износ 700.000,00 динара су средства 

подносиоца пријаве. Комисија да је констатовала да је у пројекату „Трајање, 

као пут успешне привреде и друштва“ наведено да ће се реализација пројекта 

спровести на територији града Краљева, што није у интересу становника 

општине Пландиште. Због тога Комисија сматра и предлаже председнику 

општине да се предметни пројекат не подржи. 

 

 


