На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима (,,Службени гласник РС“, бр.
83/14, 58/15, 12/16 – аутентично тумачење), чл. 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи
(„Службени гласник РС“ бр:13/10, 100/11, 91/12,37/13, 97/13 и 119/14), Одлуке о буџету oпштине
Неготин за 2018. годину( „ Сл. лист општине Неготин“, број: 31/2017) и Одлукe о расписивању конкурса за
суфинансирање пројеката из буџета општине ради остваривања јавног интерес у области јавног информисања у
2018. години, број 401-164/2018-II/07 од дана 26. 03. 2018. године, председник општине, доноси

РЕШЕЊЕ
о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање проjеката из буџета општине
Неготин ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години
I Средства у износу од 4.950.000,00 распоређују се за реализацију следећих пројеката из области јавног
информисања ради остваривања јавног интереса у 2018. години:
Редни
број

Назив подносиоца пријаве –
захтева за суфинансирање
пројекта

1.

MOTO BOEM TRANS DOO,
OGRANAK TV TRANS NEGOTIN

2.

DOO „ ISTOK COMPANY „ SALAŠTV ISTOK

3.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA RADIO I
TELEVIZIJU KLADOVO
ВЕСНА РАДУЛОВИЋ ПР
ИЗДАВАЊЕ НОВИНА ЗАВИЧАЈ
НАРОДНЕ НОВИНЕ НЕГОТИН
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA IZDAVANJE
NOVINA „MM BONED „BOR

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Agencija za televizijsku produkciju
„South Side“ , Niš
East Side DOO Negotin

ZORAN NIKOLIĆ PR, AGENCIJA
ZA PROIZVODNJU RADIO I
TELEVIZIJSKIH PROGRAMA
STUDIO 101, ZAJEČAR, PAVLA
ILIĆA 4
ДОБРИЛА ФИЛИПОВИЋ
ПРЕДУЗЕТНИ АГЕНЦИЈА ЗА
ИНФОРМАТИВНО ИЗДАВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ И МАРКЕТИНГ
СОЛАРИС МЕДИА БОР

Назив пројекта

Износ расподељених средстава
у РСД

Информисање јавности о
актуелним дешавањима од
значаја за живот грађана
општине Неготин
Огледало Неготина

2.350.000,00

Неготински мозаик

500.000,00

1.200.000,00

Неготин у Европи- Европа у 400.000,00
Неготину
Туризам и културна
баштина Неготина у
функцији привредног
развоја
Села Неготина

100.000,00

Неготинске вести –
Друштво, Спорт,
Култура,Туризам,
Економија и Хроника
Неготин од А до Ш

100.000,00

Приватни бизниснезаобилазни ослонац
развоја Неготина

100.000,00

100.000,00

100.000,00

Укупно: 4.950.000,оо динара

II Средства нису одобрена за реализацију следећих пројеката:

Редни број

Назив подносиоца пријаве – захтева за
суфинансирање пројекта

Назив пројекта

1.
2.

DOO “RADIO MAGNUM-18”
Marija Mitrović PR Agencija za konsalting
I marketing Connect Media Bor

Неготин има потенцијал
Потрошачки саветник Бор

3.

BALCAN MEDIA PRESS DOO
BEOGRAD
ŠTAMPA, RADIO I FILM DOO Bor
ZORAN NIKOLIĆ PR, AGENCIJA ZA
PROIZVODNJU RADIO I
TELEVIZIJSKIH PROGRAMA STUDIO
101, ZAJEČAR, PAVLA ILIĆA 4

Неготин кроз традицију и
културу
Здравље на првом месту
Туристицки и културни
потенцијали Неготина

6.

Društvo za novinsko izdavačku delatnost
Dan graf DOO

7.

RTV „BELLE AMI“ DOO NIŠ

Развојним шансама против
депопулације у Неготину и
Крајини
Неготин, кључ за једнакост

8.

NOVOST DANA.RS DOO Niš-Palilula

9.

TIMOK AD NIŠ

10.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA IZDAVANJE
NOVINA „MM BONED „BOR
SINDIKAT NOVINARA SRBIJE

Неготин : Одборници, имате
реч

Manuela Radojković PR Proizvodnja
kinematografskih dela, audio vizuelnih
proizvoda i televizijskog programa
HELLOANIMATION NIŠ
MEDIJA CENTAR DOO PREDUZEĆE
ZA IZDAVAŠTVO I IZDAVAČKO –
NOVINSKU DELATNOST,BEOGRAD
(STARI GRAD)
Radio televizija DOO Majdanpek

Еко Неготин

4.
5.

11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

DOO „ ISTOK COMPANY „ SALAŠ –
HIT RADIO
JELENA ILIĆ PREDUZETNIK
AGENCIJA ZA KONSALTING I
MENADŽMENT MINERS BOR
Adria Media Group doo
Agencija za konsalting i menadžment Press
centar IST MEDIA BOR
RTV „BELLE AMI“ DOO NIŠ
Za media DOO ZAJEČAR

Наталитет је Неготину
приоритет
Неготин воде његови градјани

Право грађана на
професионално информисање

Неготин – општина спремна за
инвестиције

Екологија и рурални развој
општине Неготин
Богослужење Влаха
Бор прес – Водич кроз
дијабетес
„Неготин- општина за пример“
Шта је Неготину донела
стратегија руралог развоја
Глас Неготинаца
Млади и успешни општине
Неготин

III Ово решење је основ за закључење уговора с лицем које је добило средства за суфинансирање
пројеката проjеката из буџета општине Неготин ради остваривања јавног интереса у области јавног
информисања у 2018. години.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број
83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање
јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16 и 8/17) и Одлуке о
расписивању конкурса за суфинансирање пројеката из буџета општине ради остваривања јавног интерес
у области јавног информисања у 2018. години, број 401-164/2018-II/07 од дана 26. 03. 2018. године
расписан је Конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине ради остваривања јавног интерес у
области јавног информисања у 2018. години. Конкурс је расписан у периоду од 30. 03. до 16. 04. 2018.
године.
На конкурс је поднето 29 пријава – захтева за суфинансирање пројеката. Комисија за оцену
пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја и давање
предлога о додели средстава из буџета општине Неготин у циљу остваривања јавног интереса у области
јавног информисања у 2018.години именована Решењем председника Општине Неготин број: 401251/2018-II/07, од 24.04. 2018. године, на основу циљева и критеријума наведених у Конкурсу, а у
складу са чланом 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области
јавног информисања, доставила је Председнику општине Неготин Предлог расподеле средстава са
образложењем.
У складу са чланом 25. став 1. Закона о јавном информисању и медијима и чланом 24. став 1.
Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања,
Председник општине Неготин је, имајући у виду Предлог Комисије, одлучио да се средства расподеле
следећим пројектима:
1.Подносилац пријаве, MOTO BOEM TRANS DOO, OGRANAK TV TRANS NEGOTIN, конкурисао је
са предлогом пројекта „Информисање јавности о актуелним дешавањима од значаја за живот грађана
општине Неготин“. Укупна вредност пројекта је 4.375.000,00 динара, од чега су 875.000,00 динара
средства подносиоца пријаве, а 3.500.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице
локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и у складу
је са критеријума из члана 18. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања: 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 потпуна усклађеност са реалним проблемима и потребама
мале средине.
Ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат подржи у износу од
2.350.000,00 динара.
2.Подносилац пријаве, DOO „ ISTOK COMPANY „ SALAŠ-TV ISTOK, конкурисао је са предлогом
пројекта „Огледало Неготина“. Укупна вредност пројекта је 2.500.000,00 динара, од чега су 500.000,00
динара средства подносиоца пријаве, а 2.000.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета
јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног конкурса
и у складу је са критеријума из члана 18. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање
јавног интереса у области јавног информисања: 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.

Комисија сматра да је овај пројекат специфичан у позитивном смислу јер имају уједначен став према
грађанима Неготина , као и мештанима околних насеља, уз посебан осврт на потенционална
инвестициона улагања наших радника на привременом раду у иностранству
У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног
информисања, посебну вредност пројекту даје потпуна усклађеност са реалним проблемима, потребама
и приоритетима циљних група, очекиваним резултатима и потребама циљних група.
С` тога чланови комисије предлажу Председнику општине Неготин да се пројекат подржи у износу од
1.200.000,оо динара
3.Подносилац пријаве, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA RADIO I TELEVIZIJU
KLADOVO, конкурисао је са предлогом пројекта „Неготински мозаик“. Укупна вредност пројекта је
1.400.000,00 динара, од чега су 280.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 1.120.000,00 динара
средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са
наменом средстава из Јавног конкурса и у складу је са критеријума из члана 18. став 1. Правилника о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања: 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.
Комисија сматра да је овај пројекат специфичан у позитивном смислу јер који у свом раду даје примат
културним дешавањима на територији општине Неготин.
У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног
информисања, посебну вредност пројекту даје потпуна усклађеност са реалним проблемима, потребама
и приоритетима циљних група, очекиваним резултатима и потребама циљних група.
Пројекат доприноси развоју медијског плурализма и истинитом, непристрасном, правовременом и
потпуном информисању грађана, што у потпуности одговара намени конкурса и јавном интересу
дефинисаним чланом 15. Закона о информисању и медијима.
С` тога чланови комисије предлажу Председнику општине Неготин да се пројекат подржи у износу од
500.000,оо динара
4.Подносилац пријаве, ВЕСНА РАДУЛОВИЋ ПР ИЗДАВАЊЕ НОВИНА ЗАВИЧАЈ НАРОДНЕ
НОВИНЕ НЕГОТИН , конкурисао је са предлогом пројекта „Неготин у Европи- Европа у Неготину“.
Укупна вредност пројекта је 576.000,00 динара, од чега су 156.000,00 динара средства подносиоца
пријаве, а 420.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и у складу је са критеријума из
члана 18. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области
јавног информисања: 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.
Комисија сматра да је овај пројекат специфичан у позитивном смислу јер се бави представљањем
привредних, природних и људских ресурса општине Неготин, у свим земљама у којима живе и раде
наши људи, уз довођење потенцијалних инвеститора.
У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног
информисања, посебну вредност пројекту даје потпуна усклађеност са реалним проблемима, ,
очекиваним резултатима и потребама циљних група, разрађеност и изводљивост плана реализације.
С` тога чланови комисије предлажу Председнику општине Неготин да се пројекат подржи у износу од
400.000,оо динара
5. Подносилац пријаве, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA IZDAVANJE
NOVINA „MM BONED „BOR, конкурисао је са предлогом пројекта „Туризам и културна баштина
Неготина у функцији привредног развоја“. Укупна вредност пројекта је 361.000.000,00 динара, од чега
су 72.216,00 динара средства подносиоца пријаве, а 288.800,00 динара средства за која се аплицира из
буџета јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног
конкурса и у складу је са критеријума из члана 18. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања: 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.

Комисија сматра да је овај пројекат специфичан у позитивном смислу јер се бави промоцијом
туристичких потенцијала општине Неготин и утицаће на развој туризма.
У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног
информисања, посебну вредност пројекту даје потпуна усклађеност са реалним проблемима, потребама
и приоритетима циљних група, очекиваним резултатима и потребама циљних група.
С` тога чланови комисије предлажу Председнику општине Неготин да се пројекат подржи у износу од
100.000,оо динара
6. Подносилац пријаве, Agencija za televizijsku produkciju „South Side“ , Niš конкурисао је са предлогом
пројекта „Села Неготина“. Укупна вредност пројекта је 1,054.000,00 динара, од чега су 754.000,00
динара средства подносиоца пријаве, а 300.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета
јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног конкурса
и у складу је са критеријума из члана 18. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање
јавног интереса у области јавног информисања: 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.
Комисија сматра да је овај пројекат специфичан у позитивном смислу јер се бави промоцијом руралног
развоја општине Неготин ..
С` тога чланови комисије предлажу Председнику општине Неготин да се пројекат подржи у износу од
100.000,оо динара
7.Подносилац пријаве, East Side DOO Negotin, конкурисао је са предлогом пројекта „Неготинске вести
– Друштво, Спорт, Култура,Туризам, Економија и Хроника“. Укупна вредност пројекта је 2.500.000,00
динара, од чега су 500.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 2.000.000,00 динара средства за
која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са наменом
средстава из Јавног конкурса и у складу је са критеријума из члана 18. став 1. Правилника о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања: 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.
Комисија сматра да је овај пројекат специфичан у позитивном смислу јер се бави и младима на
територији општине Неготин, те их подстиће на активно учешће и деловања у локалној заједници.
Пројекат доприноси развоју медијског плурализма и истинитом, непристрасном, правовременом и
потпуном информисању грађана, што у потпуности одговара намени конкурса и јавном интересу
дефинисаним чланом 15. Закона о информисању и медијима.
С` тога чланови комисије предлажу Председнику општине Неготин да се пројекат подржи у износу од
100.000,оо динара
8.Подносилац пријаве,
ZORAN NIKOLIĆ PR, AGENCIJA ZA PROIZVODNJU RADIO I
TELEVIZIJSKIH PROGRAMA STUDIO 101, ZAJEČAR, PAVLA ILIĆA 4, конкурисао је са предлогом
пројекта „Неготин од А до Ш“. Укупна вредност пројекта је 712.000,00 динара, од чега су 152.000,00
динара средства подносиоца пријаве, а 560.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета
јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног конкурса
и у складу је са критеријума из члана 18. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање
јавног интереса у области јавног информисања: 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.
Комисија сматра да је овај пројекат специфичан у позитивном смислу јер се представља својеврсну
интернет енциклопедију, која ће се бавити историјском и мултикултуралном промоцијом Неготина и
неготинског краја.
У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног
информисања, посебну вредност пројекту даје потпуна усклађеност са реалним проблемима и потребама
мале средине.
С` тога чланови комисије предлажу Председнику општине Неготин да се пројекат подржи у износу од
100.000,оо динара

9.Подносилац пријаве, ДОБРИЛА ФИЛИПОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИ АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАТИВНО
ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ И МАРКЕТИНГ СОЛАРИС МЕДИА БОР конкурисао је са предлогом
пројекта „Приватни бизнис- незаобилазни ослонаc развоја Неготина“. Укупна вредност пројекта је
346.184,00 динара, од чега су 69.336,00 динара средства подносиоца пријаве, а 276.848,00 динара
средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са
наменом средстава из Јавног конкурса и у складу је са критеријума из члана 18. став 1. Правилника о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања: 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 потпуна усклађеност са реалним проблемима, потребама
м и приоритетима мале средине .
Пројекат доприноси развоју медијског плурализма и истинитом, непристрасном, правовременом и
потпуном информисању грађана, што у потпуности одговара намени конкурса и јавном интересу
дефинисаним чланом 15. Закона о информисању и медијима.
С` тога чланови комисије предлажу Председнику општине Неготин да се пројекат подржи у износу од
100.000,оо динара
Средства нису одобрена за реализацију следећих пројеката:
1. Подносилац пријаве, DOO “RADIO MAGNUM-18 конкурисао је са предлогом пројекта „Неготин има
потенцијал“. Укупна вредност пројекта је 698.700,00 динара, од чега су 223.200,00 динара средства
подносиоца пријаве, а 475.500,00 динара средства која је захтевао из буџета јединице локалне
самоуправе. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и у складу је са
критеријумом из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције
привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријуме.
У пројекту је наведени период реализације од јануара до јуна месеца, што временски не покрива
тражена средства.
2. Подносилац пријаве, Marija Mitrović PR Agencija za konsalting I marketing
Connect Media Bor
конкурисао је са пројектом “Потрошачки саветник“. Укупна вредност пројекта је 422.800,00 динара, од
тога сопствени приходи износе 107.800,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице
локалне самоуправе износе 315.000,00 динара. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из
Јавног конкурса и у складу је са критеријумом из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мером
пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
У пројекту је погрешно дефинисана циљна група. Поред тога пројекат је у супротности са наменом
конкурса.
3. Подносилац пријаве, BALCAN MEDIA PRESS DOO BEOGRAD, конкурисао је са пројектом “ Неготин
кроз традицију и културу“. Укупна вредност пројекта је 1.040.000,00 динара, од тога сопствени приходи
износе 208.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе
832.000,00 динара. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и у складу је
са критеријумом из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције
привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
Међутим, из пројекта у делу Примарне и секундарне циљне групе непрецизно су дефинисане примарне
и секундарна група. Плана реализације није добро попуњен, док у резултатима има ситних грешака,
буџет предимензионисан у односу на број садржаја.
4. Подносилац пријаве, ŠTAMPA, RADIO I FILM DOO Bor, конкурисао је са пројектом „Здравље на
првом месту“. Укупна вредност пројекта је 920.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе
200.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе
720.000,00 динара. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и у складу је
са критеријумом из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције
привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

Међутим, пројекат нема уверења да ће остварити довољан јавни интерес за грађане општине Неготин,
нити је период релизације пројекта у складу са планом реализације пројектних активности.
5. Подносилац пријаве, ZORAN NIKOLIĆ PR, AGENCIJA ZA PROIZVODNJU RADIO I TELEVIZIJSKIH
PROGRAMA STUDIO 101, ZAJEČAR, PAVLA ILIĆA 4, конкурисао је са пројектом „Туристички и
културни потенцијали Неготина“. Укупна вредност пројекта је 928.000,00 динара, од тога сопствени
приходи износе 200.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне
самоуправе износе 728.000,00 динара. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног
конкурса и у складу је са критеријумом из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мером пружања
веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
Интерес општине Неготин није да финансира туристичке и културне потенцијале територије
општинеКњажевац, већ потенцијале општине Неготин
6. Подносилац пријаве, Društvo za novinsko izdavačku delatnost Dan graf DOO, конкурисао је са пројектом
„Развојним шансама против депопулације у Неготину и Крајини“. Укупна вредност пројекта је
641.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 312.000,00 динара, а средства за која се аплицира
из буџета јединице локалне самоуправе износе 329.000,00 динара. Наведени пројекат је у складу са
наменом средстава из Јавног конкурса.
Међутим у делу Циљ пројекта не испуњава критеријум из чланова 18. став 1. тачка 1. Правилника, мере
у које је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног
информисања. У пројекту не постоји добро разрађен циљ пројкта, као и у плану реализације пројектних
активности у односу на периоде реализације апсолутно погрешно попуњене колоне плана реализације
пројектних активности.
7. Подносилац пријаве, RTV „BELLE AMI“ DOO NIŠ, конкурисао је са пројектом „Неготин, кључ за
једнакост“. Укупна вредност пројекта је 4.410.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе
936.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе
3.474.000,00 динара. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног конкурса.
У делу Оперативни трошкови: опрема не може бити део финансирања кроз пројекат ове врсте.
8. Подносилац пријаве, НОВОСТИ ДАНА.РС ДОО Ниш-Палилула, конкурисао је са пројектом
конкурисао је са пројектом „Наталитет је Неготину приоритет“. Укупна вредност пројекта је 708.000,00
динара, од тога сопствени приходи износе 148.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета
јединице локалне самоуправе износе 560.000,00 динара. Наведени пројекат је у складу са наменом
средстава из Јавног конкурса.
Међутим у пројекату је погрешно дефинисана циљна група.
Интерес општине Неготин није да финансира проблем наталитета целе Србије , како је наведено у
секундарним циљним групама.
9. Подносилац пријаве, TIMOK AD NIŠ, конкурисао је са пројектом „Неготин воде његови грађани“.
Укупна вредност пројекта је 2.500.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 520.000,00 динара, а
средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 1.980.000,00 динара.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног конкурса.
Међутим, пројекат не испуњава критеријум из члана 18. став. 1 тачка 1. Правилника: мере у којој је
предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања“.
Пројекат, наиме, није усклађен са чл. 18. став 2. тачка 1. алинеја 3, тачка 2. алинеје 1.,.3. и 4, тачке 4.
алинеје 1. и 2. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања.
10. Подносилац пријаве, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA IZDAVANJE NOVINA
„MM BONED „BOR, конкурисао је са пројектом „Неготин : Одборници, имате реч“. Укупна вредност
пројекта је 318.864,00 динара, од тога сопствени приходи износе 64.064,00 динара, а средства за која се
аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 254.800,00 динара. Наведени пројекат је у
складу са наменом средстава из Јавног конкурса.
Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став. 1 тачка 1. Правилника: мере у
којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног
информисања.

Предимензионирани буџет у односу на број медијских садржаја, а територија реализације није у складу
са описом пројкта, није јасно индентификован реални проблем и потребе циљне групе.
11. Подносилац пријаве, SINDIKAT NOVINARA SRBIJE, конкурисао је са пројектом „Право грађана на
професионално информисање“. Укупна вредност пројекта је 372.000,00 динара, од тога сопствени
приходи износе 76.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе
износе 296.000,00 динара.
Из табеле плана реализације пројектних активности види се да ће пројекат бити реализован од јануара
до августа, што није могуће јер је конкурс општине неготин расписан у априлу, а комисија ѕаседала 09.
05. 2018. године, тако да је апсолутно погрешно попуњен формурал и комисију оставља у дилеми да ли
апликант има способност да реализује предложени пројекат.
12.
Подносилац пријаве, Manuela Radojković PR Proizvodnja kinematografskih dela, audio vizuelnih
proizvoda i televizijskog programa HELLOANIMATION NIŠ, конкурисао је са пројектом „Еко Неготин“.
Укупна вредност пројекта је 772.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 365.000,00 динара, а
средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 407.000,00 динара.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног конкурса.
У делу резултата и индикатора резултата, у резултатима нису дефинисани конкретни исходи активности
већ описне формулације, што чланове комисије не уверава да же пројекат бити успешно реализован.
13.
Подносилац пријаве,MEDIJA CENTAR DOO PREDUZEĆE ZA IZDAVAŠTVO I IZDAVAČKO –
NOVINSKU DELATNOST,BEOGRAD(STARI GRAD) , конкурисао је са пројектом „Неготин – општина
спремна за инвестиције“. Укупна вредност пројекта је 453.500,00 динара, од тога сопствени приходи
износе 109.500,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе
344.000,00 динара. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног конкурса.
У односу на средства за која аплицира и број понуђених садржаја , комисија сматра да нема економске
оправданости за исплату толиког износа. Чланови комисије сматрају да пројекат неће испунити
интересе грађана у области јавног информисања.
14. Подносилац пријаве, Radio televizija DOO Majdanpek , конкурисао је са пројектом „Екологија и
рурални развој општине Неготин“. Укупна вредност пројекта је 1.181.325,00 динара, од тога сопствени
приходи износе 236.265,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне
самоуправе износе 945.060.,00 динара. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног
конкурса.
У буџету у делу оперативних трошкова не могу бити по Закону о финансирању , трошкови месечне
накнаде за ОФПС и СОКОЈ или трошкови осигзрања људи и опреме и трошак одржавања возила и
опреме.
15.
Подносилац пријаве, DOO „ ISTOK COMPANY „ SALAŠ – HIT RADIO , издавач HIT RADIO ,
конкурисао је са пројектом „Богослужење Влаха“. Укупна вредност пројекта је 1.000.000,00 динара, од
тога сопствени приходи износе 200.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице
локалне самоуправе износе 800.000,00 динара. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из
Јавног конкурса.
Aпликант није био довољно уверљив да ће остварити поменути јавни интерес.
16. Подносилац пријаве, JELENA ILIĆ PREDUZETNIK AGENCIJA ZA KONSALTING I MENADŽMENT
MINERS BOR , издавач Интернет портал Бор Пресс, конкурисао је са пројектом „Водич кроз
дијабетес“. Укупна вредност пројекта је 384.700,00 динара, од тога сопствени приходи износе 77.000,00
динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 307.700,00 динара.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног конкурса.
Чланови комисије нису препознали интерес становника општине Неготин у делу примарне циљне групе,
као ни у делу секундарне циљне групе.
17. Подносилац пријаве, Adria Media Group doo, издавач Еспресо, конкурисао је са пројектом „Неготинопштина за пример“. Укупна вредност пројекта је 2.441.000,00 динара, од тога сопствени приходи
износе 1.441.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе
износе 1.000.000.,00 динара. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног конкурса.

У делу буџета код оперативних трошкова апликант тражи новац за набавку опреме , са обзиром да
опрему мора да поседује како би могао да аплицира није уверио чланове комисије да је у могућности да
реализује пројекат.
18. Подносилац пријаве, Agencija za konsalting i menadžment Press centar IST MEDIA BOR, конкурисао је
са пројектом „Шта је Неготину донела стратегија руралог развоја“. Укупна вредност пројекта је
290.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 60.000,00 динара, а средства за која се аплицира из
буџета јединице локалне самоуправе износе 230.000,00 динара. Наведени пројекат је у складу са
наменом средстава из Јавног конкурса.
Чланови комисије нису препознали интерес становника општине Неготин у делу примарне циљне групе,
као ни у делу секундарне циљне групе.
19. Подносилац пријаве, RTV „BELLE AMI“ DOO NIŠ, конкурисао је са пројектом „Глас Неготинаца“.
Укупна вредност пројекта је 2.215.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 460.000,00 динара, а
средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 1.755.000,00 динара.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног конкурса.
Чланови комисије сматрају да је предимензионирани буџет .У буџету у делу оперативних трошкова
апликант тражи новац за технику, опрему неопходну за реализацију пројекта, на шта нема право, јер да
би реализовао пројекат и добио средства у обавези је да поседује технику и опрему.
20. Подносилац пријаве, Za media DOO ZAJEČAR, издавач RTV PINK, T 1 televizija, PINK 3 , конкурисао
је са пројектом „Млади и успешни општине Неготин“. Укупна вредност пројекта је 1.324.170,00 динара,
од тога сопствени приходи износе 264.834,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице
локалне самоуправе износе 1.059.336,00 динара. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из
Јавног конкурса.
Чланови комисије нису препознали интерес становника општине Неготин у делу примарне циљне групе,
као ни у делу секундарне циљне групе.
Чланови комисије нису били у могућности да разматрају резултате и индикаторе резултата, јер су веома
штуро написани.

Разматрајући чињенично стање и Предлог комисије са образложењем у којем су наведени
разлози за сваки прихваћени захтев-пријаву, односно за сваки захтев-пријаву који није прихваћен,
одлучено је као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Ово решење је коначно и против њега се може покренути управни спор
пред Управним судом у року од 30 дана од дана достављања Решења.
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