
На основу члана 25. 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) и члана
24 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области
јавног информисања(„Службени гласник РС“, бр. 16/2016  и 8/2017) ,председник општине
Пландиште,  дана 06.03.2017. године , донео је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ

КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
ЗА 2017. ГОДИНУ

I

Овим Решењем утврђује се расподела средстава опредељених Одлуком о буџету
општине Пландиште за 2017. годину („Службени лист општине Пландиште“, број 28/2016)
у оквиру раздела 3 Општинска управа-Развој културе, глава 3.01 Програм 13- Развој
културе, програмска активност 12001-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у
области јавног информисања и програмска активност 12001-0005 Унапређивање јавног
информисања  на језицима националних мањина по расписаном Конкурсу, функција 830
позиција 135, 136, 137 и 138, економска класификација  423  Конкурсу
за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног
информисања у 2017. години (у даљем тексту: Конкурс) у укупном изнпосу од 5.005.000,00
динара.

Средства су појединачно одобрена на следећи начин:

Редни
број

Назив издавача медија Опредељена
средства

1. ДНЕВНИК ВОЈВОДИНА ПРЕСС ДОО НОВИ
САД, БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА 81 –
„Пландиште на длану“

250.000,00

2. МЕДИЈСКА МРЕЖА ДОО БЕОГРАД, ТРГ
НИКОЛЕ ПАШИЋА 7 – „Јавно информисање у
Пландишту“

250.000,00

3. ЕВРШАЦ ГРОУП ВРШАЦ, БЕОГРАДСКИ ПУТ
бб– „Учешће грађана у јавном информисњу –
интерес грађанског друштва“

500.000,00

4. ТВ БАНАТ ДОО ВРШАЦ, ОМЛАДИНСКИ ТРГ
17 – „Удружене Пландиштанске снаге“

1.405.000,00

5. БРИФИНГ БАНАТ ДОО ПАНЧЕВО,
ЊЕГОШЕВА 1а – „Твоја општина је твоја“

2.000.000,00

6. ВРШАЧКА КУЛА ДОО ВРШАЦ, 2 ОКТОБРА 59 –
„Јавно информисањеи културно историјска
баштина општине Пландиште“

100.000,00

7. АБЦ СОФТ ВРШАЦ, СТЕРИЈИНА 2/2 – 150.000,00



„Унапређење и јавно информисање грађана о раду
и напредку општине Пландиште путем интернет
портала“

8. СРБИЈА ДАНАС ДОО НОВИ БЕОГРАД,
БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 165е –
„Пландиште данас“

250.000,00

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“

100.000,00

II
На основу овог Решења са сваким учесником конурса који је добио средства за

суфинасирње пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за
2017. годину наведеним у предходној тачки , биће закључен одговрајући  уговор.

III
Ово решење објавити на веб сајту  општине Пландиште www.plandiste-opstina.rs и

доставити сваком учеснику Конурса у електронској форми.

Образложење

Председник општине Пландиште  расписао је Конкурс
за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног
информисања у 2017. години (у даљем тексту: Конкурс) који је објављен 13.01.2017. и
Закључак о измени Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја
из области јавног информисања у 2017. години који је објављен 13. 01. 2017 и 25.01.2017.
године на веб сајту општине и у  дневном листу „Дневник“ Нови Сад.

Конкурс је био отворен 28 дана од дана објављивања у наведеним дневним
новинама и на веб саjту општине Пландиште , односно закључно са 10. 02. 2017. године.

Благовремено је пристигло 16 пријава и то следећим редом:
1) ВИДЕНОТ Д.О.О. БЕОГРАД, ЊЕГОШЕВА 21 – „Пландиште – локална

демократија уживо – пренос заседања Скупштине општине Пландиште“
2) СТАРТ ПРЕС ДОО ПАНЧЕВО, ДУНАВСКА 9 – „Пландиште, јуче данас

сутра – оно што остаје“
3) ДНЕВНИК ВОЈВОДИНА ПРЕСС ДОО НОВИ САД, БУЛЕВАР

ОСЛОБОЂЕЊА 81 – „Пландиште на длану“
4) МЕДИЈСКА МРЕЖА ДОО БЕОГРАД, ТРГ НИКОЛЕ ПАШИЋА 7 – „Јавно

информисање у Пландишту“



5) ЕВРШАЦ ГРОУП ВРШАЦ, БЕОГРАДСКИ ПУТ бб – „Учешће грађана у
јавном информисњу – интерес грађанског друштва“

6) ТВ БАНАТ ДОО ВРШАЦ, ОМЛАДИНСКИ ТРГ 17 – „Удружене
Пландиштанске снаге“

7) БРИФИНГ БАНАТ ДОО ПАНЧЕВО, ЊЕГОШЕВА 1а – „Твоја општина је
твоја“

8) ВРШАЧКА КУЛА ДОО ВРШАЦ, 2 ОКТОБРА 59 – „Јавно информисање и
културно историјска баштина општине Пландиште“

9) АБЦ СОФТ ВРШАЦ, СТЕРИЈИНА 2/2 – „Унапређење и јавно информисање
грађана о раду и напретку општине Пландиште путем интернет портала“

10) МЕДИЈА ЦЕНТАР ДОО БЕОГРАД, ТЕРАЗИЈЕ 3 – „Пландиште: општина
лидер у производњи здраве хране“

11) РТ ПАНЧЕВО ДОО ПАНЧЕВО, НИКОЛЕ ЂУРКОВИЋА 1 (ТЕЛЕВИЗИЈА)–
„Увећање – Јужни Банат на длану“

12) РТ ПАНЧЕВО ДОО ПАНЧЕВО, НИКОЛЕ ЂУРКОВИЋА 1 (РАДИО) – „Са
Банатске стране“

13) СРБИЈА ДАНАС ДОО НОВИ БЕОГРАД, БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА
165е – „Пландиште данас“

14) НС-АС ДОО НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА 73 – „Војвођански репортери
– боља сарадња са локалним институцијама и цивилним друштвом у јавном
интересу“

15) ДАНЕЛИ-РАДИО ФАР-АЛИБУНАР, БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА 1 (РАДИО)
– „Информисање грађана општине Пандиште и суседних општина о
догађајима који су од интереса општини Пландиште и значајни за све грађане
на територији општине Пландиште, а и шире у радио емисији под називом
Актуелности“

16. 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“.

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) а у
вези Закључка о покретању поступка за суфинансирање пројекта производње медијских
садржаја из области јавног информисања у 2017. години („Службени лист општине
Пландиште“, број  1/2017 и број 3/2017) председник општине Пландиште  својим Решењем
број 02-32/2017-II од 28. фебруара 2017. године  именовао је стручну Комисију за
оцењивање пројеката у области јавног информисања (у даљем тексту: Комисија).

Наведена Комисија је дана 01.02. 2017. године извршила оцену пројеката поднетих
поводом  расписаног Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских
садржаја из области јавног информисања у 2017. години и донела 01.02.2017. предлог



Одлуке о расподели средстава у области јавног информисања општине Пландиште у 2017.
години и исту доставила председнику општине  на даље поступање у складу са члановима
24 и 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр.83/14,
58/15 и 12/2016 –аутентично тумачење)  и члановима 19 и 20 Правилника о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
(„Службени гласник РС“, бр. 16/2016  и 8/2017) и Конкурсом за суфинансирање пројеката
производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2017. години број 401-5/2017-
ИИ од 13.01.2017 и од 25.01.2017.године.

Комисија је приликом оцењивања  наведених пројеката пошла од критеријумима за оцену
пројеката  утврђених Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 16/2016 и 8/2017) и
наведеним Конкурсом за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из
области јавног информисања у 2017. години.

У складу са текстом конкурса подржани су пројекти намењени остваривању јавног
интереса грађана Општине Пландиште, у области јавног информисања, који доприносе
истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана Пландишта,
заштити људских права и демократије, слободном развоју личности, заштити деце и
младих, развоју културног и уметничког стваралаштва, развоју образовања,  информисању
на језицима националних мањина и подстичу стваралаштво и неговање сопствене културе
и идентитета, пројекте намењене информисању особа са инвалидитетом. Посебно је битно
да су пројекти од посебног значаја за информисање становништва са територије Општине
Пландиште.

Пријаве које испуњавају наведене критеријуме:

1. ДневникВојводинапресс ДОО, предузећезаиздавање и штампањеновина,
НовиСад, Булеварослобођења 81, за пројекат „Пландиште на длану“.

2. МЕДИЈСКА МРЕЖА д.о.о.   БЕОГРАД – СТАРИ ГРАД, Београд  Трг Николе
Пашића 7/2, за пројекат. „Јавно информисање у Пландишту“.

3. ЕВРШАЦ ГРОУП ВРШАЦ, БЕОГРАДСКИ ПУТ бб – за пројекат „Учешће
грађана у јавном информисњу – интерес грађанског друштва“.

4. ТВ БАНАТ ДОО ВРШАЦ, ОМЛАДИНСКИ ТРГ 17 – за пројекат„Удружене
Пландиштанске снаге“.

5. БРИФИНГ БАНАТ ДОО ПАНЧЕВО, ЊЕГОШЕВА 1а – за пројекат„Твоја
општина је твоја“.

6. ВРШАЧКА КУЛА ДОО ВРШАЦ, 2 ОКТОБРА 59 – за пројекат „Јавно
информисање и културно историјска баштина општине Пландиште“.

7. АБЦ СОФТ ВРШАЦ, СТЕРИЈИНА 2/2 – за пројекат „Унапређење и јавно
информисање грађана о раду и напретку општине Пландиште путем интернет
портала“ .



8. СРБИЈА ДАНАС д.о.о. Београд, Булевар Михајла Пупина 165 е, за пројекат
„Пландиште данас“ .

9. ДАНЕЛИ-РАДИО ФАР-АЛИБУНАР, БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА 1 (РАДИО
НА РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ) – за 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“.

Пријаве које не исуњавају наведене критеријуме:

1) ВИДЕНОТ Д.О.О. БЕОГРАД, ЊЕГОШЕВА 21 – „Пландиште – локална
демократија уживо – пренос заседања Скупштине општине Пландиште“ . Комисија
је сматрала да је пројекат„Пландиште – локална демократија уживо – пренос
заседања Скупштине општине Пландиште“није у складу са наменом средстава из
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
јавног информисања из разлога што се преноси Скупштинских седница искључиво
финансирају путем Јавних набавки..

2) СТАРТ ПРЕС ДОО ПАНЧЕВО, ДУНАВСКА 9 – „Пландиште, јуче данас сутра –
оно што остаје“. Комисија је 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
средстава. Наведене констатације не задовољављју критеријуме из Правилника
став 1, тачка 1, подтачка 4, алинеје 1 и 2.

3) МЕДИЈА ЦЕНТАР ДОО БЕОГРАД, ТЕРАЗИЈЕ 3 – „Пландиште: општина
лидер у производњи здраве хране“. Комисија је сматрала да је
пројекат„Пландиште: општина лидер у производњи здраве хране“, у складу са
наменом средстава из 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

5. РТ ПАНЧЕВО ДОО ПАНЧЕВО, НИКОЛЕ ЂУРКОВИЋА 1 (ТЕЛЕВИЗИЈА)–
„Увећање – Јужни Банат на длану“ .
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,

6. РТ ПАНЧЕВО ДОО ПАНЧЕВО, НИКОЛЕ ЂУРКОВИЋА 1 (РАДИО) – „Са
Банатске стране“ . 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.

7. НС-АС ДОО НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА 73 – „Војвођански репортери –
боља сарадња са локалним институцијама и цивилним друштвом у јавном
интересу“ . 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 учешћа
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 попуњени и
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.

8. ДАНЕЛИ-РАДИО ФАР-АЛИБУНАР, БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА 1, поред пројекта
„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“доставио и други пројекат –
„Информисање грађана општине Пландиште и суседних општина о догађајима који
су од интереса општини Пландиште и значајни за све грађане на територији
општине Пландиште а и шире у радио емисији под називом Актуелсности“, што је
супротно условима конкурса, Глава 2 ПРАВО УЧЕШЋА, став 4 „Учесник Конкурса
може конкурисати само са једним пројектом. Издавач више медија имаправо
учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј“. Комисија је прегледом
достављене документације апликанта утврдила да се ради о једном правном лицу и
једдном медију, те је сходно томе наведена пријава није разматрана.

Ово Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.
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