
На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник 

РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/2016 – аутентично тумачење), члана 24. Правилника о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања 

(„Службени гласник РС“, бр. 16/2016 и 8/2017), члана 59. Статута општине Пландиште 

(„Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), Конкурса за суфинансирање пројеката 

производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине 

Пландиште у 2021. години бр. 401-4/2021-II од 09.02.2021. године и Предлога о расподели 

средстава са образложењем стручне комисије за оцењивање пројеката у области јавног 

информисања поднетих на Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских 

садржаја из области јавног информисања на територији општине Пландиште у 2021. години 

бр. 401-55/2021-II oд 30.03.2021. године, Председник општине Пландиште, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње 

медијских садржаја из области јавног информисања на територији 

општине Пландиште у 2021. години 
 

 

I 

 

 Овим Решењем утврђује се расподела средстава опредељених Одлуком о буџету 

општине Пландиште за 2021. годину („Службени лист општине Пландиште“, број 33/2020), 

а по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области 

јавног информисања на територији општине Пландиште у 2021. години, у укупном износу 

од 8.000.000,00 динара. 

 

Подносиоци пројеката, којима су средства додељена за суфинансирање пројеката 

производње медијских садржаја из области јавног информисања, називи пројеката и износ 

распоређених средстава, а на основу предлога стручне Комисије, наведени су у следећој 

табели:  

 

 Подносилац пројекта Назив пројекта 

Додељени 

износ 

1.  

Центар за информисање, 

образовање и предузетништво 

„ОБЛАК“ Панчево, Јосифа 

Маринковића 5 

Туристички потенцијали и 

инвестиције у развој Пландишта 

– серија текстова 

750.000,00 

2.  

EVRŠAC GROUP DOO Вршац, 

Београдски пут бб 

Јавност у Пландишту – 

Пландиште у јавности 
990.000,00 



3.  

СТАРТ ПРЕС ДОО ЗА 

ИЗДАВАЧКУ И ТРГОВИНСКУ 

ДЕЛАТНОСТ, Панчево, Дунавска 

9 

Општина Пландиште – 

грађанин у функцији главног 

актера локалне самоуправе 

општине 

650.000,00 

4.  

ТВ БАНАТ ДОО, Вршац, Горанска 

бб 

 

Пландиште за све нас 
1.160.000,00 

5.  

STELLA PRODUCTION DOO, 

Београд, Бранка Крсмановића 29 

Еколог и ја у Пландишту 
500.000,00 

6.  

ТЕЛЕВИЗИЈА „РАДИО ЛАВ“, 

Вршац, Степе Степановића 6 

 

Пландиштанско телевизијско 

информисање 1.150.000,00 

7.  

ДОО ВРШАЛИЦА, Вршац, 

Михајла Пупина 30 

 

Пландиштанске вести 
920.000,00 

8.  

ДРАГАН МЛАДЕНОВСКИ ПР, 

АБЦСОФТ, Вршац, Стеријина 2/2 

Унапређење и јавно 

информисање грађана о раду и 

напретку општине Пландиште 

120.000,00 

9.  

DVP PRODUKCIJA, Нови Сад, 

Булевар Ослобођења 81 

Пландиште непристрасно 
200.000,00 

10.  

МИЛЕНА ВАШАЛИЋ ПР, LOKAL 

PRODUCTION, Вршац, Гаврила 

Принципа 30 

Пландиште мој крај 

660.000,00 

11.  

НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО 

ДРУШТВО „ВРШАЧКА КУЛА“ 

ДОО, Вршац, 2. Октобра 59 

Јавно информисање и културно 

– историјска баштина општине 

Пландиште 

150.000,00 

12.  

SRBIJA DANAS DOO, Београд, 

Булевар Михајла Пупина 165Е 

Упознајте Пландиште 

200.000,00 

13.  

Македонско удружење новинара 

МАК – ИНФО, Панчево, Генерала 

Петра Арачића 2Ц 

Јачање социјалног капитала и 

осећаја припадности 

македонској заједници у 

Пландишту 

150.000,00 

14.  

SCTV PRODUCTION DOO, 

Панчево, Масарикова 002А/57 

Најлепше из Србије - 

Пландиште 
400.000,00 

 

 



II 

 

 Сви учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, дужни су 

да без одлагања, а најкасније у року од 8 дана од пријема решења, доставе нову 

спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима (образац – Ревидирани буџет 

пројекта) или обавештење да одустају од средстава која су им додељена. 

 

III 

 

На основу овог Решења и достављеног Ревидираног буџета пројекта, са сваким 

учесником конкурса који је добио средства за суфинасирање пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања за 2021. годину, биће закључен уговор. 

 

IV 

 

Решење о расподели средстава биће објављено на веб сајту општине Пландиште 

www.plandiste-opstina.rs и доставиће се сваком учеснику Конкурса у електронској форми. 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Општина Пландиште расписала је Конкурс за суфинансирање пројеката производње 

медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пландиште у 

2021. години (у даљем тексту: Конкурс), и исти је објављен на сајту општине Пландиште и у 

дневном листу „Дневник“ дана 09.02.2021. године. Рок за подношење пријава на конкурс је 

истекао 01.03.2021. године. 

 

 На конкурс су поднели пројекте: 

 
 Подносилац предлога Назив пројекта Назив медија преко кога се 

реализује пројекат 

1. 

„ДНЕВНИК – 

ПОЉОПРИВРЕДНИК“ АД, 

Нови Сад, Булевар 

Ослобобођења 81 

Еколошко-енергетска 

ефикасна решења на 

пољопривредним, 

привредним и јавним 

објектима на подручју 

општине Пландиште 

Лист Пољопривредник 

2 Удружење грађана „Други Нови 

Центар“, Панчево, Јосифа 

Маринковића 5 

Зелена страна Пландишта 

– серија текстова о 

младима и екологији 

Интернет портал 

www.zeleniminuti.rs 

 

3 Центар за информисање, 

образовање и предузетништво 

„ОБЛАК“ Панчево, Јосифа 

Туристички потенцијали 

и инвестиције у развој 

Пландишта – серија 

Интернет портал 

www.lokalnevesti.rs 

 

http://www.plandiste-opstina.rs/
http://www.plandiste-opstina.rs/
http://www.plandiste-opstina.rs/
http://www.plandiste-opstina.rs/
http://www.plandiste-opstina.rs/
http://www.plandiste-opstina.rs/
http://www.zeleniminuti.rs/
http://www.lokalnevesti.rs/


Маринковића 5 текстова 

4 EVRŠAC GROUP DOO Вршац, 

Београдски пут бб 

Јавност у Пландишту – 

Пландиште у јавности 

Интернет портал 

www.evrsac.rs 

5 FABRIKA SLOVA DOO NOVI 

SAD, Булевар Ослобођења 

127/VII 

Волим Пландиште Војвођански магазин 

6 СТАРТ ПРЕС ДОО ЗА 

ИЗДАВАЧКУ И ТРГОВИНСКУ 

ДЕЛАТНОСТ, Панчево, 

Дунавска 9 

Општина Пландиште – 

грађанин у функцији 

главног актера локалне 

самоуправе општине 

Интернет портал 

www.start013.rs 

и новине „Старт 013“ 

7 ТВ БАНАТ ДОО, Вршац, 

Горанска бб 

 

Пландиште за све нас ТВ БАНАТ 

8 САВЕЗ СРБА ИЗ РЕГИОНА, 

Нови Београд, Отона 

Жупанчића 14 

Српско коло Пландиште Новине Српско коло 

9 STELLA PRODUCTION DOO, 

Београд, Бранка Крсмановића 

29 

Еколог и ја у Пландишту ТВ Студио Б 

10 ТЕЛЕВИЗИЈА „РАДИО ЛАВ“, 

Вршац, Степе Степановића 6 

 

Пландиштанско 

телевизијско 

информисање 

ТВ Радио Лав 

11 ДОО ВРШАЛИЦА, Вршац, 

Михајла Пупина 30 

 

Пландиштанске вести Недељник Вршачке вести 

12 ДРАГАН МЛАДЕНОВСКИ ПР, 

АБЦСОФТ, Вршац, Стеријина 

2/2 

Унапређење и јавно 

информисање грађана о 

раду и напретку општине 

Пландиште 

Интернет портал 

www.plandisteonline.com 

 

13 РТВ ПАНЧЕВО ДОО, Панчево, 

Николе Ђурковића 1 

Панорама Пландишта ТВ Панчево 

14 DVP PRODUKCIJA, Нови Сад, 

Булевар Ослобођења 81 

Пландиште непристрасно Дневник 

15 МИЛЕНА ВАШАЛИЋ ПР, 

LOKAL PRODUCTION, Вршац, 

Пландиште мој крај Мрежа локалних портала Мој 

Крај 

http://www.evrsac.rs/
http://www.start013.rs/
http://www.plandisteonline.com/


Гаврила Принципа 30 

16 НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО 

ДРУШТВО „ВРШАЧКА 

КУЛА“ ДОО, Вршац, 2. 

Октобра 59 

Јавно информисање и 

културно – историјска 

баштина општине 

Пландиште 

Вршачка кула 

17 SRBIJA DANAS DOO, Београд, 

Булевар Михајла Пупина 165Е 

 

Упознајте Пландиште Интернет портал 

www.srbijadanas.com 

18 Македонско удружење 

новинара МАК – ИНФО, 

Панчево, Генерала Петра 

Арачића 2Ц 

Јачање социјалног 

капитала и осећаја 

припадности македонској 

заједници у Пландишту 

Интернет портал 

www.makinfo.rs 

 

19 VAT PRODUCTION DOO, Нови 

Београд, Гандијева 106Б/5/23 

 

Пландиште инфо Радио телевизија Панчево 

ДОО - Радио Панчево 

20 ДОО ЗА ПРОМЕТ РОБА И 

УСЛУГА „ДАНЕЛЛИ“ РАДИО 

ФАР, Алибунар, Братства и 

јединства 1 

Серијал радио – 

информативних емисија 

на српском и румунском 

језику, о значајним 

догађајима у општини 

Пландиште, под називом 

„Хроника општине 

Пландиште „ или на 

румунском „Cronica 

comunei PLANDISTE“ 

Радио Фар Алибунар 

21 SCTV PRODUCTION DOO, 

Панчево, Масарикова 002А/57 

Најлепше из Србије - 

Пландиште 

Интернет портал 

www.najlepseizsrbije.rs 

22 Информативно предузеће БЦ 

ИНФО ДОО, Бела Црква, 

Пролетерска 4 

Културни мозаик 

општине Пландиште 

Интернет портала 

www.infobc.rs 

 

23 БРАНИЧЕВО МЕДИА 

ЦЕНТАР ДОО, Петровац на 

Млави, Бате Булића бб 

Туризам као подстицајна 

грана за 

самозапошљавање 

РТВ Браничево 

24 МЕДИЈСКИ ЦЕНТАР РАДИО 

ПУЛС ГРОЦКА ДОО, Београд – 

Стари град, Кнегиње Љубице 36 

Стоп вршњачком насиљу TV VIMINACIUM 

http://www.srbijadanas.com/
http://www.makinfo.rs/
http://www.najlepseizsrbije.rs/
http://www.infobc.rs/


25 УДРУЖЕЊЕ „АРИАДНЕ“, 

Нови Сад, Коло српских сестара 

18/5 

Пландиште и његове 

предузетнице 

Интернет портал 

www.vojvodjanski.com 

  

 

 

На основу члана 10. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 16/2016 и 8/2017), 

Председник општине Пландиште Решењем број 02-9/2021-II од 16.03.2021. године 

именовао је Стручну службу за проверу документације поднете на Конкурс за 

суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања 

општине Пландиште у 2021. години (у даљем тексту: Стручна служба).  

Стручна служба извршила је проверу документације у погледу испуњености услова 

за учешће на конкурсу и поштовање рокова, и утврдила да је од 25 поднетих пројеката, 

формалне услове испунило свих 25 пројеката.  

На основу члана 19. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 16/2016 и 8/2017), 

Председник општине Пландиште Решењем број 02-10/2021-II од 22.03.2021. године 

именовао је стручну Комисију за оцењивање пројеката у области јавног информисања 

поднетих на Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из 

области јавног информисања на територији општине Пландиште у 2021. години (у даљем 

тексту: Комисија). 

Наведена Комисија узела је на увид Записнике стручне службе о испуњености услова 

за учешће на конкурсу (члан 11. Правилника), допис Савета за штампу од 22.03.2021. 

године, допис РЕМ-а број 07-516/21-1 од 23.03.2021. године, Одлуку Националног савета 

румунске националне мањине бр. 216/21 од 23.03.2021. године и Одлуку Националног 

савета македонске националне мањине бр. 349/21 од 26.03.2021. године, а ради оцењивања 

учесника конкурса по критеријуму из члана 18. став 3. тачка 1. Правилника, односно да ли 

су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела 

саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких 

стандарда.  

Дана 30.03.2021. године у Пландишту, Комисија за оцењивање пројеката у области 

јавног информисања поднетих на Конкурс за суфинансирање пројеката производње 

медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пландиште у 

2021. години, је на основу члана 25. став 1. Закона о јавном информисању и медијима и 

члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области 

јавног информисања, извршила оцену свих пројеката поднетих на конкурс и утврдила 

предлог о расподели средстава са образложењем. 

 Комисија за оцењивање пројеката у области јавног информисања поднетих на 

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног 

информисања на територији општине Пландиште у 2021. години је у Предлогу о расподели 

средстава  број: 401-55/2021-II од 30.03.2021. године појединачно ценила све поднете 

пројекте и предложила да се средства доделе наведеним подносиоцима пројекта: 

 

 

Пројекти који су подржани: 

http://www.vojvodjanski.com/


1. Центар за информисање, образовање и предузетништво „ОБЛАК“ Панчево, Јосифа 

Маринковића 5, чија је пријава запримљена у року, 18.02.2021. године, конкурисао је 

са пројектом Туристички потенцијали и инвестиције у развој Пландишта – серија 

текстова. Укупна вредност пројекта је 2.699.000,00 динара, од тога сопствени 

приходи износе 542.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице 

локалне самоуправе износе 2.157.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Конкурса за суфинансирање 

пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2021. 

години ( у даљем тексту: Конкурс) и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. 

и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. 

По пројекту би се обрађивало 60 медијских пројеката (59 медијских садржаја за 

интернет и 1 видео прилог о туризму, инвестицијама и развојним потенцијалима). 

Циљ Пројекта је унапређење јавног информисања у области инвестиција и развојних 

привредних потенцијала Пландишта. Индикатори резултата мерљиви, али Комисија 

сматра да је буџет предимензиониран и из тог разлога предлог је да се пројекат не 

подржи у захтеваном износу, већ у износу од 750.000,00 динара.  

Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју 

људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном 

информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног 

информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима (у 

даљем тексту: Закон).  

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и 

оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном 

износу од 2.157.000,00 динара, већ у износу од 750.000,00 динара.  

2. EVRŠAC GROUP DOO Вршац, Београдски пут бб, чија је пријава запримљена у 

року, 18.02.2021. године, конкурисао је са пројектом Јавност у Пландишту – 

Пландиште у јавности. Укупна вредност пројекта је 3.125.000,00 динара, од тога 

сопствени приходи износе 625.000,00 динара, а средства за која се аплицира из 

буџета јединице локалне самоуправе износе 2.500.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Конкурса за суфинансирање 

пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2021. 

години ( у даљем тексту: Конкурс) и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. 

и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. 



У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје: намењен је 

становницима општине Пландиште који ће на овај начин имати правовремене 

непристрасне информације у виду 100 медијских садржаја који се тичу средине 

општине Пландиште . 

Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју 

људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном 

информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног 

информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима (у 

даљем тексту: Закон).  

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и 

оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном 

износу од 2.500.000,00 динара,  већ у износу од 990.000,00 динара.  

3. СТАРТ ПРЕС ДОО за издавачку и трговинску делатност, Панчево, Дунавска 9, чија 

је пријава запримљена у року, 22.02.2021. године, конкурисао је са пројектом 

Општина Пландиште – грађанин у функцији главног актера локалне самоуправе 

општине. Укупна вредност пројекта је 2.554.960,00 динара, од тога сопствени 

приходи износе 794.960,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице 

локалне самоуправе износе 1.760.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Конкурса за суфинансирање 

пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2021. 

години ( у даљем тексту: Конкурс) и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. 

и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. 

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје: подносилац 

пројекта ће кроз 90 медијских садржаја у различитим новинским формама допринети 

да се становници општине Пландиште упознају са својом богатом и специфичном 

историјом. Тема је у складу са захтевима конкурса и комисија сматра да треба да се 

подржи пројекат.  

Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју 

људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном 

информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног 

информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима (у 

даљем тексту: Закон).  

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и 

оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном 

износу од 1.760.000,00 динара,  већ у износу од 650.000,00 динара.  



4. ТВ БАНАТ ДОО, Вршац, Горанска бб, чија је пријава запримљена у року, 24.02.2021. 

године, конкурисао је са пројектом Пландиште за све нас. Укупна вредност пројекта 

је 7.360.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 3.860.000,00 динара, а 

средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 

3.500.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Конкурса за суфинансирање 

пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2021. 

години ( у даљем тексту: Конкурс) и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. 

и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. 

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје: пројекат 

гарантује да ће са преко 150 засебних медијских садржаја утицати на бољу 

информисаност свих грађана општине Пландиште о томе шта се ради у свим 

сегментима јавног, привредног, културног и спортског живота. Подносилац пројекта 

има 8 стално запослених и 8 спољних радника, поседује техничке капацитете што 

уједно гарантује одрживост пројекта.  

Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју 

људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном 

информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног 

информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима (у 

даљем тексту: Закон).  

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и 

оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном 

износу од 3.500.000,00 динара, већ у износу од 1.160.000,00 динара.  

5. STELLA PRODUCTION DOO, Београд, Бранка Крсмановића 29, чија је пријава 

запримљена у року, 26.02.2021. године, конкурисао је са пројектом Еколог и ја у 

Пландишту. Укупна вредност пројекта је 1.380.000,00 динара, од тога сопствени 

приходи износе 780.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице 

локалне самоуправе износе 600.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Конкурса за суфинансирање 

пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2021. 

години ( у даљем тексту: Конкурс) и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. 

и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. 

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје: апликант 



гарантује да ће кроз 6 емисија у трајању од 25 минута са темом Екологија и заштита 

живтоне средине ојачати еколошку свест грађана. Опис активности детаљно 

разрађен. Оперативни и персонални трошкови добро рашчлањени и сам буџет реално 

распоређен.  

Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју 

људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном 

информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног 

информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима (у 

даљем тексту: Закон).  

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и 

оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном 

износу од 600.000,00 динара, већ у износу од 500.000,00 динара.  

6. ТЕЛЕВИЗИЈА „РАДИО ЛАВ“, Вршац, Степе Степановића 6, чија је пријава 

запримљена у року, 26.02.2021. године, конкурисао је са пројектом Пландиштанско 

телевизијско информисање. Укупна вредност пројекта је 5.000.000,00 динара, од тога 

сопствени приходи износе 2.500.000,00 динара, а средства за која се аплицира из 

буџета јединице локалне самоуправе износе 2.500.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Конкурса за суфинансирање 

пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2021. 

години ( у даљем тексту: Конкурс) и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. 

и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. 

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје: апликант 

гарантује да ће кроз пројектни тим урадити анкете са грађанима и урадити пресек 

најважнијих тема које интересују грађане општине Пландиште. На тај начин ће кроз 

60 медијских садржаја утицати на развој локалне заједнице и утицати на примену 

европских стандарда у свим сферама живота. 

Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју 

људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном 

информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног 

информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима (у 

даљем тексту: Закон).  

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и 

оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном 

износу од 2.500.000,00 динара, већ у износу од 1.150.000,00 динара.  

7. ДОО ВРШАЛИЦА, Вршац, Михајла Пупина 30, чија је пријава запримљена у року, 

26.02.2021. године, конкурисао је са пројектом Пландиштанске вести. Укупна 



вредност пројекта је 1.875.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 

375.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне 

самоуправе износе 1.500.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Конкурса за суфинансирање 

пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2021. 

години ( у даљем тексту: Конкурс) и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. 

и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. 

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје: пројекат 

гарантује да ће активно учешће при реализацији имати сами грађани који ће теме које 

их пре свега интересују бирати путем анкета, на овај начин сами грађани моћи ће да 

се информишу о применама европских стандарда у свим сферама живота.  

Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју 

људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном 

информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног 

информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима (у 

даљем тексту: Закон).  

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и 

оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном 

износу од 1.500.000,00 динара, већ у износу од 920.000,00 динара.  

8. ДРАГАН МЛАДЕНОВСКИ ПР, АБЦСОФТ, Вршац, Стеријина 2/2, чија је пријава 

запримљена у року, 26.02.2021. године, конкурисао је са пројектом Унапређење и 

јавно информисање грађана о раду и напретку општине Пландиште. Укупна 

вредност пројекта је 1.116.610,00 динара, од тога сопствени приходи износе 

356.610,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне 

самоуправе износе 760.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Конкурса за суфинансирање 

пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2021. 

години ( у даљем тексту: Конкурс) и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. 

и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. 

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје: добро 

изабране теме, значај пројекта гарантује непристрасно, правовремено информисање 

грађана о проблемима особа са инвалидитетом и осталих мањинских група.  



Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју 

људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном 

информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног 

информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима (у 

даљем тексту: Закон).  

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и 

оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном 

износу од 760.000,00 динара, већ у износу од 120.000,00 динара.  

9. DVP PRODUKCIJA, Нови Сад, Булевар Ослобођења 81, чија је пријава запримљена у 

року, 01.03.2021. године, конкурисао је са пројектом Пландиште непристрасно. 

Укупна вредност пројекта је 2.250.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 

460.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне 

самоуправе износе 1.790.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Конкурса за суфинансирање 

пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2021. 

години ( у даљем тексту: Конкурс) и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. 

и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. 

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје: пројекат је 

добро написан, предлагач гарантује да ће кроз 25 медијских садржаја допринети да се 

сами грађани општине Пландиште укључе у решавање проблема са којима се њихова 

општина суочава.  

Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју 

људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном 

информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног 

информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима (у 

даљем тексту: Закон).  

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и 

оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном 

износу од 1.790.000,00 динара, већ у износу од 200.000,00 динара.  

10. МИЛЕНА ВАШАЛИЋ ПР, LOKAL PRODUCTION, Вршац, Гаврила Принципа 30, 

чија је пријава запримљена у року, 01.03.2021. године, конкурисао је са пројектом 

Пландиште мој крај. Укупна вредност пројекта је 1.000.000,00 динара, од тога 

сопствени приходи износе 300.000,00 динара, а средства за која се аплицира из 

буџета јединице локалне самоуправе износе 700.000,00 динара.  



Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Конкурса за суфинансирање 

пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2021. 

години ( у даљем тексту: Конкурс) и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. 

и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. 

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје: апликант 

гарантује да ће кроз мрежу интернет портала као и кроз портал Пландиште мој крај 

путем интерактивног учешћа свих потенцијалних корисника интернета покушати да 

поставе питања и реши проблеме са којима се суочавају његови корисници. Сам 

садржај биће доступан свим корисницима и путем друштвених мрежа. С обзиром да 

је портал основан 2014. године и да је број посетиоца веб стране велики, Комисија 

сматра да ће овај пројекат остати да живи и у будуће. 

Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју 

људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном 

информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног 

информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима (у 

даљем тексту: Закон).  

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и 

оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном 

износу од 700.000,00 динара, већ у износу од 660.000,00 динара.  

11. Новинско издавачко друштво „ВРШАЧКА КУЛА“ ДОО, Вршац, 2. Октобра 59, чија 

је пријава запримљена у року, 01.03.2021. године, конкурисао је са пројектом Јавно 

информисање и културно – историјска баштина општине Пландиште. Укупна 

вредност пројекта је 540.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 108.000,00 

динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 

432.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Конкурса за суфинансирање 

пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2021. 

години ( у даљем тексту: Конкурс) и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. 

и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. 

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје: 

правовремено и објективно јавно информисање становника општине Пландиште о 

збивањима на локалном нивоу у свим сферама јавног живота.  



Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју 

људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном 

информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног 

информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима (у 

даљем тексту: Закон).  

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и 

оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном 

износу од 432.000,00 динара, већ у износу од 150.000,00 динара.  

12. SRBIJA DANAS DOO, Београд, Булевар Михајла Пупина 165Е, чија је пријава 

запримљена у року, 02.03.2021. године (послата 01.03.2021. године), конкурисао је са 

пројектом Упознајте Пландиште. Укупна вредност пројекта је 631.497,00 динара, од 

тога сопствени приходи износе 131.497,00 динара, а средства за која се аплицира из 

буџета јединице локалне самоуправе износе 500.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Конкурса за суфинансирање 

пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2021. 

години ( у даљем тексту: Конкурс) и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. 

и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. 

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје: предложена 

пројектна активност подобна је да се оствари јавни интерес у области јавног 

информисања, посебну вредност пројекту даје усклађеност пројекта са реалним 

проблемима, потребама и приоритетима циљних група; постојање идентификованих 

и јасно дефинисаних потреба циљних група, разрађеност и изводљивост плана 

реализације пројекта. Комисија сматра да је буџет (оперативни трошкови) 

предимензиониран и из тог разлога не подржава пројекат у захтеваном износу, већ у 

износу од 200.000,00 динара.  

Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју 

људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном 

информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног 

информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима (у 

даљем тексту: Закон).  

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и 

оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном 

износу од 500.000,00 динара, већ у износу од 200.000,00 динара.  

13. Македонско удружење новинара МАК – ИНФО, Панчево, Генерала Петра Арачића 

2Ц, чија је пријава запримљена у року, 02.03.2021. године (послата 01.03.2021. 

године), конкурисао је са пројектом Јачање социјалног капитала и осећаја 



припадности македонској заједници у Пландишту. Укупна вредност пројекта је 

291.480,00 динара, од тога сопствени приходи износе 68.550,00 динара, а средства за 

која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 222.930,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Конкурса за суфинансирање 

пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2021. 

години ( у даљем тексту: Конкурс) и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. 

и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. 

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје: пројекат 

гарантује да ће кроз сарадњу са локалном самоуправом и регионалном канцеларијом 

Македонског националног савета  допринети значајно информисању македонске 

националне мањине. 

Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју 

људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном 

информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног 

информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима (у 

даљем тексту: Закон).  

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и 

оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном 

износу од 222.930,00 динара, већ у износу од 150.000,00 динара.  

14. SCTV PRODUCTION DOO, Панчево, Масарикова 002А/57, чија је пријава 

запримљена у року, 02.03.2021. године (послата 01.03.2021. године), конкурисао је са 

пројектом Најлепше из Србије - Пландиште. Укупна вредност пројекта је 

2.150.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 450.000,00 динара, а средства 

за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 1.700.000,00 

динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Конкурса за суфинансирање 

пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2021. 

години ( у даљем тексту: Конкурс) и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. 

и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. 

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје: пројекат ће 

допринети бољој презентацији општине Пландиште и на тај начин привући туристе и 

инвеститоре што би за становнике општине било од великог значаја. Комисија 



сматра да је буџет предимензиониран из тог разлога предлог је да се пројекат не 

подржи у захтеваном износу, већ у износу од 400.000,00 динара. 

Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју 

људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном 

информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног 

информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима (у 

даљем тексту: Закон).  

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и 

оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном 

износу од 1.700.000,00 динара, већ у износу од 400.000,00 динара.  

 

Пројекти који нису подржани: 

1. ДНЕВНИК – ПОЉОПРИВРЕДНИК АД, Нови Сад, Булевар Ослобођења 81, чија је 

пријава запримљена у року, 18.02.2021. године, конкурисао је са пројектом 

Еколошко-енергетска ефикасна решења на пољопривредним, привредним и јавним 

објектима на подручју општине Пландиште. Укупна вредност пројекта је 

1.250.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 250.000,00 динара, а средства 

за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 1.000.000,00 

динара.  

Предложена пројекта активност је уопштено дефинисана, није прецизирано шта 

апликант планира да уради нити како ће изгледати наведени медијски садржај. Буџет 

пројекта је предимензиониран јер се нуди само десет медијских објава током периода 

реализације, у самом буџету наведени су и поштански трошкови доставе листа на 

адресе читалаца, што не би требало да се финансира средствима која су опредељена 

Конкурсом. Такође, резултати Конкурса ће бити праћени само путем анкета читалаца 

на терену, па тиме није јасно како би општина Пландиште имала реалне резултате за 

утрошена средства. 

Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи. 

2. Удружење грађана „Други Нови Центар“, Панчево, Јосифа Маринковића 5, чија је 

пријава запримљена у року, 18.02.2021. године, конкурисао је са пројектом Зелена 

страна Пландишта – серија текстова о младима и екологији. Укупна вредност 

пројекта је 2.072.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 582.000,00 динара, 

а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 

1.490.000,00 динара.  



Апликант нуди 50 медијских садржаја (извештаји, вести, репортаже, фото 

репортаже, интервјуи и истраживачки текстови) током периода реализације. 

Међутим, Комисија сматра да апликант није довољно разрадио и поставио опис и 

циљ пројекта. Што се самог буџета тиче, апликант наводи део трошкова за 

програмерске услуге, закуп хостинга и одржавања сајта, део трошкова за ажурирање 

фејсбук и твитер налога, те комисија сматра да су ови трошкови нереални и 

неприхватљиви. 

Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи. 

3. FABRIKA SLOVA DOO NOVI SAD, Булевар Ослобођења 127/VII, чија је пријава 

запримљена у року, 19.02.2021. године, конкурисао је са пројектом Волим 

Пландиште. Укупна вредност пројекта је 627.000,00 динара, од тога сопствени 

приходи износе 127.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице 

локалне самоуправе износе 500.000,00 динара.  

У опису пројекта апликант не помиње број медијских садржаја. У пројекту нису 

јасно идентификовани и дефинисани проблеми и потребе циљне групе. Буџет је 

нереалан и предимензиониран, у односу на количину садржаја која се нуди.  

Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи. 

4. САВЕЗ СРБА ИЗ РЕГИОНА, Нови Београд, Отона Жупанчића 14, чија је пријава 

запримљена у року, 25.02.2021. године, конкурисао је са пројектом Српско коло 

Пландиште. Укупна вредност пројекта је 425.500,00 динара, од тога сопствени 

приходи износе 110.500,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице 

локалне самоуправе износе 315.000,00 динара.  

Пројекат је написан сувише уопштено, не види се на који начин би грађани општине 

Пландиште имали бољу информисаност, такође нису спроведена претходна 

истраживања на терену како би се знао број потенцијалних корисника којима се 

пројекат обраћа. Нема економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и 

пројекте активности. 

Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи. 

5. РТВ ПАНЧЕВО ДОО, Панчево, Николе Ђурковића 1, чија је пријава запримљена у 

року, 01.03.2021. године, конкурисао је са пројектом Панорама Пландишта. Укупна 

вредност пројекта је 7.000.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 

3.500.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне 

самоуправе износе 3.500.000,00 динара.  



Предложена пројекта активност је уопштено дефинисана, није прецизирано шта 

апликант планира да уради, нити како ће изгледати наведени медијски садржај. 

Мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта није на 

потребном нивоу. Такође, из дописа РЕМ-а утврђено је да је РТВ Панчево дана 

15.09.2020. године изречена мера упозорења због кршења члана 47. став 1. тачка 5) 

Закона о електонским медијима. 

Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи. 

6. VAT PRODUCTION DOO, Нови Београд, Гандијева 106Б/5/23, чија је пријава 

запримљена у року, 02.03.2021. године (послато 01.03.2021. године), конкурисао је са 

пројектом Пландиште инфо. Укупна вредност пројекта је 2.500.000,00 динара, од 

тога сопствени приходи износе 500.000,00 динара, а средства за која се аплицира из 

буџета јединице локалне самоуправе износе 2.000.000,00 динара.  

Пројекат је написан превише уопштено, а комисија је већ подржала неколико других 

пројеката који се баве истим темама и за које сматра да ће на адекватнији начин 

допринети остварењу циља конкурса. Такође, Комисија сматра и да је буџет 

предимензиониран. 

Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи. 

7. ДОО за промет роба и услуга „ДАНЕЛЛИ“ РАДИО ФАР, Алибунар, Братства и 

јединства 1, чија је пријава запримљена у року, 02.03.2021. године (послато 

01.03.2021. године), конкурисао је са пројектом Серијал радио – информативних 

емисија на српском и румунском језику, о значајним догађајима у општини 

Пландиште, под називом „Хроника општине Пландиште „ или на румунском 

„Cronica comunei PLANDISTE“. Укупна вредност пројекта је 810.000,00 динара, од 

тога сопствени приходи износе 210.000,00 динара, а средства за која се аплицира из 

буџета јединице локалне самоуправе износе 600.000,00 динара.  

Пројекат је написан превише уопштено. Апликант није чак ни навео конкретне теме 

којима би се бавио током процеса реализације. Комисија је већ подржала неколико 

других пројекта који се баве сличним темама и за које сматра да ће на адекватнији 

начин допринети остваривању циља Конкурса.  

Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи. 

8. Информативно предузеће БЦ ИНФО ДОО, Бела Црква, Пролетерска 4, чија је 

пријава запримљена у року, 02.03.2021. године (послато 01.03.2021. године), 

конкурисао је са пројектом Културни мозаик општине Пландиште. Укупна вредност 

пројекта је 1.065.300,00 динара, од тога сопствени приходи износе 235.300.000,00 



динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 

830.000,00 динара.  

У пројекту нису јасно идентификовани и дефинисани проблеми и потребе циљне 

групе, неадекватна је усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група, разрађеност и изводљивост плана 

реализације пројекта. Мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта није на потребном нивоу и нема економске оправданости предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности.  

Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи. 

9. БРАНИЧЕВО МЕДИА ЦЕНТАР ДОО, Петровац на Млави, Бате Булића бб, чија је 

пријава запримљена у року, 03.03.2021. године (послато 01.03.2021. године), 

конкурисао је са пројектом Туризам као подстицајна грана за самозапошљавање. 

Укупна вредност пројекта је 2.000.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 

1.000.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне 

самоуправе износе 1.000.000,00 динара.  

Опис пројекта недефинисан и неразрађен. Апликант наводи да има 15 планираних 

медијских садржаја али у пројекту не видимо ни значај ни циљ пројекта. Буџет је 

предимензиониран. 

Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи. 

10. МЕДИЈСКИ ЦЕНТАР РАДИО ПУЛС ГРОЦКА ДОО, Београд – Стари град, Кнегиње 

Љубице 36, чија је пријава запримљена у року, 03.03.2021. године (послато 

01.03.2021. године), конкурисао је са пројектом Стоп вршњачком насиљу. Укупна 

вредност пројекта је 804.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 402.000,00 

динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 

402.000,00 динара.  

Апликант је навео да би пројекат реализовао кроз три емисије и девет рубрика, па 

комисија сматра да не би у пуној мери испунио услов конкурса о бољој 

информисаности циљне групе. Буџет је предимензиониран у односу на садржај. 

Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи. 

11. УДРУЖЕЊЕ „АРИАДНЕ“, Нови Сад, Коло српских сестара 18/5, чија је пријава 

запримљена у року, 03.03.2021. године (послато 27.02.2021. године), конкурисао је са 

пројектом Пландиште и његове предузетнице. Укупна вредност пројекта је 



285.120,00 динара, од тога сопствени приходи износе 64.000,00 динара, а средства за 

која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 221.120,00 динара.  

Комисија сматра да пројекат није довољно разрађен. Буџет је технички неисправан, 

јер апликант није разврстао оперативне и персоналне трошкове.  

Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи. 

 

Чланом 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса 

у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 16/2016 и 8/2017) прописано је 

да одлуку (решење) о расподели средстава са образложењем на конкурсу доноси 

руководилац органа који је расписао конкурс, а на основу Предлога комисије о расподели 

средстава са образложењем. Председник општине Пландиште је у целости прихватио 

Предлог о расподели средстава са образложењем Комисије за оцењивање пројеката у 

области јавног информисања поднетих на Конкурс за суфинансирање пројеката производње 

медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пландиште у 

2021. години број 401-55/2021-II од 30.03.2021. године и донео одлуку као у изреци овог 

Решења. 

 Решење о расподели средстава објављује се на званичном сајту општине Пландиште 

и доставља сваком учеснику конкурса у електронској форми, у складу са чланом 25. 

Правилника. 

 У складу са чланом 27. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 16/2016 и 

8/2017), сви учесници Конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, дужни су 

да без одлагања, а најкасније у року од 8 дана од дана пријема решења, доставе нову 

спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима (образац – ревидиран буџет 

пројекта), односно обавештење да одустају од средстава која су им додељена. 

 

Упутство о правном средству: Ово Решење је коначно и против њега се може 

покренути управни спор у року од 30 дана од дана достављања. 

 
Припремиле: 

Магдалена Тошић 

Јелена Леонтијевић 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Пландиште 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 401-57/2021-II 

Дана: 09.04.2021.године 

П Л А Н Д И Ш Т Е        

     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Јован Репац, мастер економиста 


