Република Србија
Општина Мали Зворник
Комисија за оцену пројеката за суфинансирање пројеката ради
остваривања јавног интереса у области јавног информисања
Број: 06-993/30
Дана: 27.08.2018. године
Мали Зворник
На основу члана 24. Закона о јавном информисању („Службени гласник РС“
бр.83/14 и 58//15) и члана 25. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање
јавног интереса у области јавног информисања („Сл.гласник РС“ бр. 126/14 и 8/17),
Комисија за оцену пројеката за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног
интереса у области јавног информисања на територији општине Мали Зворник у
2018.години, одржала је састанак дана 27.08.2018.године на коме је рaзматрала приспеле
пријаве. Након увида у приспеле пријаве Комисија је приступила изради Предлога Одлуке
о расподели средстава, који упућује председнику општине Мали Зворник на разматрање и
одлучивање.
ПРЕДЛОГ
О расподели средстава по Конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања
јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Мали Зворник у
2018 . години
I
Предлаже се Председнику општине Мали Зворник финансирање следећих Пројеката
ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине
Мали Зворник у 2018.години, а по Конкурсу за суфинансирање пројеката ради
остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Мали
Зворник у 2018. години број: 06-993/18 од 15.05.2018. године, који је објављен дана
15.05.2018.године у недељном листу „Лознички недељник“, на огласној табли општине
Мали Зворник и на сајту општине Мали Зворник www.malizvornik.rs, са средствима у
укупном износу од 2.200.000,00 динара, и то:
1.
РАДИО ТВ ПОДРИЊЕ ДОО ЛОЗНИЦА, за пројекат- „ИСКОРИСТИ ШАНСУ,
ЗАПОСЛИ СЕ“ , број: 06-993/3.
400.000,00 дин.
2. СИЛВИЈА СЛАМНИГ ЋУЗОВИЋ ПР РАД НА ВЕБ САЈТОВИМА АРАНЂЕЛОВАЦ, за
пројекат ,,Седам чуда Малог Зворника“, број: 06-993/7.
100.000,00 дин.
3. Привредно друштво Вилла БУ д.о.о. Београд- Раковица / Информативни интернет
портал „Macva Sky Info“, за пројекат ,,Протерајмо опасност са путева- сачувајмо животе
наше деце“, под бројем: 06-993/8
200.000,00 дин.
4. РТВ АС ШАБАЦ, за пројекат ,,Регион данас“, под бројем: 06-993/9
380.000,00 дин.

5. Друштво за издавачку делатност „Лого“ д.о.о. за пројекат ,,ОСТА СЕЛО БЕЗ
МЛАДИХ“, под бројем: 06-993/11
150.000,00 дин.
6. ЛОТЕЛ ПЛУС ДОО, за пројекат ,,Стална рубрика из културе и туризма у новинама
ЛОЗНИЧКИ НЕДЕЉНИК - МАЛОЗВОРНИЧКА РАЗГЛЕДНИЦА“, под бројем: 06-993/12;
200.000,00 дин.
7. МАРТЕКС ТМТ ДОО, за пројекат ,,Радио емисија културно-забавног програма за младе
,,НА ТАЛАСИМА ЗНАЊА“, под бројем: 06-993/13;
200.000,00 дин.
8.
ЛОТЕЛ ПЛУС ДОО, за пројекат Серијал телевизијских емисија културно-забавног
програма за младе ,,РАЗИГРАЈМО МЛАДОСТ ПОДРИЊА“, под бројем: 06-993/14
300.000,00 дин.
9. ЛОТЕЛ ДОО, за пројекат ,,Радио емисија за село и пољопривреднике ,,СЕЛА НАША.
ЦВЕТНА, ПЛОДНА...“, под бројем: 06-993/15
120.000,00 дин.
10. Предузеће за промет и услуге и телекомуникације и маркетинг Радио Владимрци доо,
за пројекат ,,Информативна емисија ,,Актуелно у општини“, под бројем: 06-993/16.
150.000,00 дин.
II
Комисија предлаже одбијање следећих пријава:
1.
2.
3.
4.
5.

WEB PORTALI SR WEB TEAM МЕХОВИНЕ, за пројекат «ЖИВОТ НА СЕЛУ»
РАДИО ТВ ПОДРИЊЕ ДОО ЛОЗНИЦА- радио, за пројекат ,,ОСНАЖИВАЊЕ
Телевизија АС Шабац, за пројекат: ,,НАСЛЕЂЕ МАЛОГ ЗВОРНИКА
ТИМ РАДИО ДОО, за пројекат ,, Туристички водич Малог Зворника``,
НОВОСТИ ДАНА.РС ДОО НИШ- ПАЛИЛУЛА
Образложењe

Одлуку о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног
интереса у области јавног информисања на територији општине Мали Зворник у 2018.
години донео је Председник општине Мали Зворник. На основу наведене Одлуке Конкурс
за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног
информисања на територији општине Мали Зворник у 2018.години бр.06-993 од
15.05.2018.године, објављен је дана 15.05.2018. године у недељном листу „Лознички
недељник“, на огласној табли Општине и на сајту општине Мали Зворник
www.malizvornik.rs.
На наведени Конкурс благовремено је приспело 15 пријава и то:
1.

РАДИО ТВ ПОДРИЊЕ ДОО ЛОЗНИЦА, за пројекат-,, ИСКОРИСТИ ШАНСУ,
ЗАПОСЛИ СЕ` износ: 400.000,00 дин.

Пројекат-,, ИСКОРИСТИ ШАНСУ, ЗАПОСЛИ СЕ` има за циљ да допринесе бољој
пословној активности кроз промоцију свих активних мера запошљавања и пословне
понуде домаћих и страних инвеститора и намењен је свим радно способним грађанима,
а посебно тешко запошљивим категоријама- младима и старијима од 50 година.
Циљна група је јасно дефинисана и буџет је јасно распоређен. Сходно наведеном,
комисија предлаже да се подносиоцу пројекта за реализацију пројекта одобре средства
у износу од 400.000,00 динара.
2. WEB PORTALI SR WEB TEAM МЕХОВИНЕ, за пројекат «ЖИВОТ НА СЕЛУ» износ:
364.000,00 динара.
Комисија констатује да WEB PORTALI SR WEB TEAM МЕХОВИНЕ, за пројекат
,,ЖИВОТ НА СЕЛУ» подносиоца пројекта Љубомир Блануша не испуњава
критеријуме за учешће на конкурсу и то:
- буџет и оправданост трошкова пројекта су нереални, произвољни и недовољно јасно
разрађени,
- период реализације пројекта 3. 4. наведен је као период 2018-2019. године што није у
складу са условима за суфинасирање пројеката из буџета општине Мали Зворник ради
остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2018.години. Сходно
наведном комисија предлаже одбијање наведеног пројекта.
3. РАДИО ТВ ПОДРИЊЕ ДОО ЛОЗНИЦА- радио, за пројекат «ОСНАЖИВАЊЕ»,
износ: 400.000,00 динара
Комисија констатује да и ако је подносилац у броју и врсту планираних медијских
садржаја-објава предвидео 6 радијских емисија информативно-едукативног карактера,
форма-интервју у делу Опис активности навео да ће бити урађено 8 интервјуа и
прилога који ће бити емитовани на теливизији са регионалном фреквенцијом, што је у
потпуном нескладу. Сходно наведеном комисија предлаже одбијање наведеног
пројекта.
4. СИЛВИЈА СЛАМНИГ ЋУЗОВИЋ ПР РАД НА ВЕБ САЈТОВИМА АРАНЂЕЛОВАЦ,
за пројекат ,,Седам чуда Малог Зворника``, износ: 120.000,00
Комисија констатује да СИЛВИЈА СЛАМНИГ ЋУЗОВИЋ ПР РАД НА ВЕБ
САЈТОВИМА АРАНЂЕЛОВАЦ, са пројектом ,,Седам чуда Малог Зворника`` на
порталу cometoserbia.com има за циљ да информише домаће и стране туристе о
атракцијама које нуди Мали Зворник и околина. Циљ пројекта је јасно дефинисан и
односи се на подизање нивоа информисаности туриста о туристичким потенцијалима
Малог Зворника.
С обзиром да је у плану активности предвиђена реализација од јула до децембра 2018.
године, а како је одлучивано дана 27.08.2018. године комисија није у могућности да
прихвати прва два месеца реализације пројекта већ само реализацију пројекта од
септембра до децембра 2018. године, те Комисија предлаже да се подносиоцу одобре
средства у износу од 100.000,00 динара. Као активност у септембру 2018. године у
пројекту је наведен интервју са председником општине па предлажемо да се том
приликом подносилац пројекта информише о избору тема наведних у пројекту.
5. Привредно друштво Вилла БУ д.о.о. Београд- Раковица / Информативни интернет
портал `` Macva Sky Info``износ: 282.500,00

Циљ пројекта је подизање нивоа информисаности грађана Малог Зворника о
проблематици саобраћаја општине Мали Зворник. Циљне групе су прешироко одређене
и с обзиром на врсту медија део циљне групе предвиђен пројектом неће имати начин
да сазна информације о безбедности у саобраћају на територији општине Мали
Зворник.
С обзиром да је у плану активности предвиђена реализација од јула до децембра 2018.
године, а како је одлучивано дана 27.08.2018. године комисија није у могућности да
прихвати први месец реализације пројекта већ само реализацију пројекта од септембра
до децембра 2018. године, као и због нејасноћа у временском плану пројектних
активности, Комисија предлаже да се подносиоцу одобре средства у износу од у износу
од 200.000,00 динара.
6. РТВ АС ШАБАЦ, за пројекат ,, Регион данас``,износ: 400.000,00 динара
Комисија констатује да пројекат ,,Регион данас`` као његов значај наводи размену
информација, идеја и мишљења и од посебног значаја сервисне информације чиме би
се услед велике слушаности постигло информисање већег броја грађана, што је сходно
јавном интересу о пласирању информација грађанима општине Мали Зворник. Циљне
групе су јасно дефинисане и прецизно је одређен значај правовремених сервисних
информација грађанима по темама битним за њихов живот. Пројекат предвиђа
емитовање радијске емисије три пута седмично у периоду од 4 месеца и трајању 15
минута. Сходно наведеном, комисија предлаже да се подносиоцу пројекта за
реализацију пројекта одобре средства у износу од 380.000,00 динара.
7. Телевизија АС Шабац, за пројекат: ,, НАСЛЕЂЕ МАЛОГ ЗВОРНИКА``,, износ:
400.000,00
Из описа активности закључујемо да да се подносилац пројекта није бавио темом
емисија наслеђем Малог Зворника већ у великој мери историјским и природним
знаменитостима који су у другој држави и није од јавног интереса за општину Мали
Зворник. Сходно наведеном комисија предлаже одбијање наведеног пројекта.
8. Друштво за издавачку делатност ``Лого`` д.о.о. за пројекат ,, ОСТА СЕЛО БЕЗ
МЛАДИХ``, износ: 300.000,00 динара
Комисија износи похвале за избор теме, а посебно за активности које укључују излазак
на терен, посета селима, разговор са грађанима, као и дефинисање проблем и
потенцијланих решења за останак младих на селу као и дефинисање завршне
препоруке. Због мањкавости у дефинисању трошкова из прихода од Органа који је
расписао конкурс Комисија предлаже да се наведни пројекат подржи са 150.000,00
динара
9. ЛОТЕЛ ПЛУС ДОО, за пројекат ,,Стална рубрика из културе и туризма у новинама
ЛОЗНИЧКИ НЕДЕЉНИК ,,МАЛОЗВОРНИЧКА РАЗГЛЕДНИЦА``, износ: 400.000,00
Комисија констатује да ће лознички недељник реализацијом актовности остварити
предвиђени циљ пројекта да истинито и подстицајно представи могућности
потенцијала, посебно младима у општини Мали Зворник. С обзиром да рубрика
малозворничка разгледница излази у Лозничком недељнику као иновативност
садржаја, реализацијом пројекта биће проширени садржаји из области културе и
туризма са посебним освртом на активизам младих у општини Мали Зворник.
Сходно наведеном комисија предлаже да се подносиоцу пројекта за реализацију
пројекта одобре средства у износу од 200.000,00 динара.

10. МАРТЕКС ТМТ ДОО, за пројекат ,,Радио емисија културно-забавног програма за
младе ,,НА ТАЛАСИМА ЗНАЊА``, износ: 360.000,00
С обзиром да је у плану активности предвиђена реализација од јула до децембра 2018.
године, а како је одлука донета дана 27.08.2018. године нисмо у могућности да
прихватима прва два месеца реализације пројекта већ само реализацију пројекта од
септембра до децембра 2018. године. Комисија констатује да је ,,Радио емисија,,НА
ТАЛАСИМА ЗНАЊА``, превасходно емисија за младе, која садржи емисије и прилоге
у области образовања, културе уметности и спорта, иновативност емисије и едукативни
квиз. Циљне групе су јасно дефинисане и то како примарне тако и секундарне. Сходно
наведеном, комисија предлаже да се подносиоцу пројекта за реализацију пројекта
одобре средства у износу од 200.000,00 динара.
11. ЛОТЕЛ ПЛУС ДОО, за пројекат ,,Серијал телевизијских емисија културно-забавног
програма за младе ,,РАЗИГРАЈМО МЛАДОСТ ПОДРИЊА``,, износ: 400.000,00 динара
Комисија констатује да пројекат ,,Серијал телевизијских емисија културно-забавног
програма за младе ,,РАЗИГРАЈМО МЛАДОСТ ПОДРИЊА``, чини емисија која за циљ
одговара жељама и потребама младих за учењем, одлуком и постизањем бољих
резултата у области образовања, очувању и развоју културе, уметности, туризма и
спорта. Циљна група, и примарна и секундарна, је јасно дефинисана, а план активности
укључује и теренски рад и студијско снимање видео и аудио материјала. Буџет је
детаљно разрађен и детаљно образложен. Сходно наведеном, комисија предлаже да се
подносиоцу пројекта за реализацију пројекта одобре средства у износу од 300.000,00
динара.
12. ЛОТЕЛ ДОО, за пројекат ,,Радио емисија за село и пољопривреднике ,, СЕЛА НАША,
ЦВЕТНА, ПЛОДНА...“ износ: 200.000,00 динара
Комисија констатује да пројекат ,,Радио емисија за село и пољопривреднике ,,СЕЛА
НАША. ЦВЕТНА, ПЛОДНА...“ садржи вести и информације од значаја за села, те је
основ потреба сеоског становништва општине Мали Зворник. Циљна група је јасно
дефинисана, а радио емисија ,,СЕЛА НАША, ЦВЕТНА, ПЛОДНА...“ ће с обзиром на
уређивачку концепцију као таква бити прихваћена од стране циљне групе. Сходно
наведеном комисија предлаже да се подносиоцу пројекта за реализацију пројекта
одобре средства у износу од 120.000,00 динара.
13. Предузеће за промет и услуге и телекомуникације и маркетинг Радио Владимирци доо,
за пројекат ,,Информативна емисија ,,Актуелно у општини“, износ: 385.998,00
Комисија констатује да пројекат ,,Информативна емисија ,,Актуелно у општини“,
представља радио емисије које се баве актуелним дешавањима у области друштва,
економије, политике, културе и спорта. Емисија се емитује три пута дневно, од
понедељка до петка што је изузетно значајно због великог броја емитовања. Као
примарни циљ наведено је пружање грађанима Малог Зворника, благовремене, тачне и
брзе информације које су за њих значајне. С обзиром да Радио Владимирце слуша
велики број грађана претендују да буду велики јавни сервис грађана. Констатујемо да
постоји мањкавости буџета у делу оперативних трошкова. Сходно наведеном,
комисија предлаже да се подносиоцу пројекта за реализацију пројекта одобре средства
у износу од 150.000,00 динара.

14. ТИМ РАДИО ДОО, за пројекат ,,Туристички водич Малог Зворника“, износ: 354.000,00
динара
Комисија констатује да пројекат ,,Туристички водич Малог Зворника“, има неколико
неправилности. Манифестације у опису пројекта су за ову годину већ реализоване за ову
годину и немогуће их је снимити. Као активност предвиђена је и обрада угоститељског
објекта у приватном власништву што не представља интерес општине Мали Зворник.
Такође у тачки 3.2. број и врста планираних медијских садржаја- објава, у пројекту је
наведено емитовање емисија Play на 54. ТВ станице у Србији и БиХ а у документацији не
постији доказ о обавези било ког потенцијалног емитера ове емисије. Сходно томе,
Комисија не подржава пројекат ,,Туристички водич Малог Зворника“.
15. НОВОСТИ ДАНА.РС ДОО НИШ- ПАЛИЛУЛА, за пројекат ,,ВИШЕ БЕБА, МАЛОМ
ЗВОРНИКУ ТРЕБА“, износ: 400.000,00
Комисија констатује да пројекат ,,ВИШЕ БЕБА, МАЛОМ ЗВОРНИКУ ТРЕБА“,
предвиђени текстови и видео прилози о наталитету и стерилитету и важности
репродуктивног здравља становника општине Мали Зворник. С обзиром на то да ће
медијски садржај из пројекта бити постављени на веб портал садржај неће бити доступан
потенцијалним циљним групама, такође пројекат је прешироко постављен и сматрамо да
се реализацијом овог пројекта не може значајно утицати на решавање питања наталитета и
стерилитета и важности репродуктивног здравља. Комисија констатује да се пројекат
,,ВИШЕ БЕБА, МАЛОМ ЗВОРНИКУ ТРЕБА“, не подржава.
Имајући у виду све наведено Комисија је донела Предлог Одлуке.
Предлог Одлуке упућује се Председнику општине Мали Зворник ради доношења
Решења о додели средстава за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса
у области јавног информисања на територији општине Мали Зворник у 2018.години
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