
 
На основу Закона о јавном 

информисању и медијима („Службени 
гласник РС", број 83/14, 58/2015 и 12/16 - 
аутентично тумачење), Правилника о 
суфинансирању пројеката зо остваривање 
јавног интереса у области јавног инфор-
мисања ("Сл. гласника РС" бр. 16/16и 
8/17), Конкурса за суфинансирање проје-
ката у области јавног информисања на 
територији Града Зајечара у 2018. години, 
III број 403-1/2018 од 21.03.2018. године и 
Решења о именовању Конкурсне комисије 
за разматрање предлога пројеката и 
утврђивање предлога расподеле средста-
ва по конкурсу за суфинансирање проје-
ката за остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања на терито-
рији Града Зајечара у 2018. години III број 
02-117/2018 од 30.05.2018. године, члано-
ви Конкурсне комисије су, на седници 
одржаној дана 15.06.2018. године, једно-
гласно утврдили 

 
 

П Р Е Д Л О Г  
за расподелу средстава по Конкурсу 

за суфинансирање пројеката за 
остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања на 
територији Града Зајечара у 2018. 

години 
 
 

Пројекти за које се Комисија 
определила су критеријуми који су 
наведени у Конкурсу. Комисија се посебно 
у расподели средтава за медије за које је 
сматрала да треба да буду подржани у 
овом Конкурсу руководила и посебним 
критеријумима који су усаглашени на 
седници.Комисија је потом кренула са 
разматрањем 37 приспелих пројеката. 
Комисија је организовала свој рад тако 
што су прво прегледали пројекте које је 
доставила телевизија, затим портали, 
новине и радио. Након разматрања и 
оцене појединачних пројеката, Комисија  

се сложила да већина пројеката има 
превелике буџете и да исти морају бити 
кориговани у складу са прописима. 
Комисија је сачинила следећи предлог за 
расподелу средстава: 
 
1.  НС МЕДИА- АГЕНЦИЈА, НОВИ САД  
је поднела пројекат под називом“ Легет 
Легат”, и за његово суфинансирање пот-
ражује 959.360,00 динара. Комисија 
сматра да је тема веома занимљива за 
ширу јавност и да је од општег интереса 
за грађане града Зајечара, из тог разлога 
даје подршку реализацији овог пројекта. 
Комисија је предложила суфинансира-
ње овог пројекта у износу од 200.000,00 
динара 
2. НОВОСТИ ДАНА.РС, НИШ је поднео 
пројекат под називом ''Наталитет је Заје-
чару приоритет”, који би требао бити 
реализован на порталу Новости дана  
једногласно од Комисије је одбијен. 
Комисија је навела да није довољно 
објашњено у пројекту на који начин би био 
реализован овај пројекат, поготову што је 
седиште портала у Нишу и Комисија није 
уверена да ће бити реализован јер се 
ради о акцији побољшања наталитета у 
Зајечару.  
   Навели су да је тема прешироко 
постављена и Комисија није уверена да 
ће реализација пројекта допринети 
постављеним циљевима. Члан Комисије 
Петар Јеремић је рекао да је на основу 
искуства из ранијих комисија и пројеката 
на другим конкурсима, приметио да 
подносилац пројеката аплицира са истим 
готово индентичним пројектом на свим 
конкурсима, што је у супротности са 
законом. Пројекат је глобалног карактера 
и Комисија не препознаје како би био 
реализован на локалу. У пројекту нису 
споменуте специфичности за средину. 
Комисија  једногласно није прихватила 
пројекат. 
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3. АГЕНЦИЈА “SOUTH SIDE”, НИШ је 
поднела пројекат под називом “Села Заје-
чара” и за његово суфинансирање потра-
жује 600.000,00 динара. Комисија сматра 
да је пројекат интересантан  и  подржала 
је овај пројекат јер налази да је исти од 
општег интереса за локалну средину.  
Комисија је једногласно подржала и 
предложила суфинансирање овог 
пројекта у износу од 300.000,00 динара, 
напомена: Има уговор из 2013. године са 
ТВ Исток за емитовање ТВ емисије ”Наша 
села”, нема уговор са емитером за емито-
вање ТВ емисије под називом “Села 
Зајечара” 
4.  ТЕМПО НАХИ РАДИО, ЗОРАН 
НИКОЛИЋ, ЗАЈЕЧАР је поднео пројекат  
“Туристички и културни потенцијали града 
Зајечара” и за његово суфинансирање 
потражује 1.176.000.00 динара. Комисија 
је разматрала буџет пројекта и констато-
вала да је нереално постављен, јер 
сматрају да овај пројекат и теме које ће 
бити заступљене и те како представљају 
потенцијал града Зајечара. Комисија је 
предложила суфинансирање овог про-
јекта у износу од 600.000,00 динара. 
5. РТБ BELLE AMIE, НИШ – Радио је 
поднео  пројекат под називом ”Да знамо 
више” где  за суфинансирање потражује 
износ од  1.200.000,00 динара. Комисија 
је једногласно прихватила и   предло-
жила суфинансирање овог пројекта у 
износу од 500.000,00 динара и навела да 
је нереално постављен буџет овог пројек-
та, али да овај пројекат треба подржати  
јер је добро конципиран и усмерен ка 
остварењу општих циљева. 
6. ДНЕВНИ ЛИСТ “Тимок”, Ниш, 
ОГРАНАК ТИМОК ЗАЈЕЧАР је поднео 
пројекат под називом ”Зајечар и зајечарци 
партнери у развоју” је једногласно подр-
жан зато што је пројекат од јавног 
интереса за грађане Зајечара, усклађен је 
са циљевима конкурса и пројектне 
активности су добро конципиране. 
 . За суфинансирање овог пројекта потра-
жује се 1.200.000.00 а Комисија је пред-
ложила суфинансирање пројекта у 
износу од  600.000,00 динара. 
 
 
 

7. РТБ BELLE AMIE,НИШ-ОГРАНАК РТБ 
BELLE AMIE ЗАЈЕЧАР, је поднео пројекат 
“Лајк за младост Зајечара” и за његово 
суфинансирање потражује 1.200.000,00 
динара. Комисија сматра да је буџет 
нереално постављен, а да сам пројекат 
одговара циљевима конкурса и да је од 
општег јавног интереса за град Зајечар. 
Комисија је предложила суфинансира-
ње пројекта у износу од  600.000,00 
динара.   
8. РТБ BELLE AMIE, НИШ-. ПОРТАЛ  је 
поднео пројекат “Зајечар у први план” и 
за његово суфинансирање потражује 
1.140.000,00 динара. Комисија је 
предложила суфинансирање пројекта у 
износу од  200.000,00 динара. 
9. KOPERNIKUS SYSTEMS DOO 
BEOGRAD- ОГРАНАК КОПЕРНИКУС 
ПРОДУКЦИЈА, НОВИ БЕОГРАД, је 
поднео пројекат “Град Зајечар - центар 
Крајине” и за његово суфинансирање 
потражује  1.160.000.00 динара. Комисија 
је констатовала да је пројекат добро 
конципиран, образложен и усклађен са 
циљевима конкурса. Комисија је предло-
жила суфинансирање пројекта у износу 
од  500.000,00 динара.   
10. DOO MM BONED, БОР је поднео 
пројекат “Одборници имате реч” и за 
његово суфинансирање потражује  
279.120,00 динара. Пројекат је интересан-
тно написан и у складу са циљевима 
конкурса. Комисија је предложила суфи-
нансирање пројекта у износу од  
250.000,00 динара.    
11. DOO MM BONED,ПОРТАЛ,БОР  је 
поднео пројекат “Сајт Града Зајечара: 
Карика која недостаје”,  који није довољно 
јасно образложио идеју анкете преко 
портала, нису јасно дефинисани поступци 
и начин реализације постављених циље-
ва. Комисији није било јасно образложење 
у коме је наведено да ће све бити 
објављено и на интернет порталу Тимочке 
крајине тимочке, јер би се на тај начин 
спонзорисао и наведени портал, а који 
није конкурисао. Комисија  једногласно 
није прихватила пројекат. 
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12. ИСТ МЕДИА, БОР је поднела  
пројекат “Старост није хендикеп”, и за 
његово суфинансирање  потражује 
214.000,00 динара. Тема пројекта је 
специфична и јасно постављена те је 
Комисија једногласно подржала суфи-
нансирање пројекта у износу од 
150.000,00 динара.  
13. ШТАМПА,РАДИО И ФИЛМ,ДОО БОР,  
је поднео пројекат под називом “ Хроника 
Зајечара”, и за његово суфинансирање 
потражује  износ од 920.000.00 динара. 
Пројекат ће бити емитован на ТВ Бор и 
Комисија сматра да је од важности за 
повезивање две градске средине као што 
су Бор и Зајечар. Комисија је једно-
гласно подржала суфинансурање про-
јекта у износу од 400.000,00 динара.  
14. СОЊА КАМЕНКОВИЋ ПР АГЕНЦИЈА 
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ И 
ФИЛМСКОГ ПРОГРАМА,LUCKY STAR, 
ЗАЈЕЧАР је поднела пројекат под 
називом “Био једном један Алекса”,  и за 
његово суфинансирање потражује износ 
од 330.000.00 динара.  
Тема је врло специфична и конкретна јер 
се тиче једне од жртве вршњачког 
насиља, посебно је важно јер се на нивоу 
државе води кампања за доношење 
“Алексиног Закона”. Комисија је једно-
гласно подржала суфинансурање про-
јекта у износу од 150.000,00 динара.  
15. РАДИО МАГНУМ,ЗАЈЕЧАР је поднео 
пројекат под називом “Отворени радио за 
отворено друштво” и за његово суфинан-
сирање потражује износ од  1.150.200.00 
динара. Комисија сматра да је предло-
жени пројекат добро конципиран и да је 
усклађен са условима конкурса, актив-
ности су у складу са буџетом, предложен 
је велики број активности те је због тога и 
предлог износа одговарајући као вид 
потстицаја за спровођење. Комисија је 
једногласно подржала суфинансурање 
пројекта у износу од 950.000,00 динара.  
16. ISTOK COMPANY DOO,ХИТ-
РАДИО,САЛАШ  поднео је пројекат под 
називом “Здрав живот“ и за његово 
суфинансирање потражује износ од  
800.000.00 динара. Комисија сматра да је  
предлог пројекта од јавног интереса за 
грађане града Зајечара али да буџет није 
усклађен са предложеним бројем медиј-

ских садржаја. Комисија је једногласно 
подржала суфинансирање пројекта у 
износу од 400.000,00 динара. 
17. ISTOK COMPANY DOO,ТВ-ИСТОК је 
поднео пројекат под  називом “Зајечар на 
длану”, и за његово суфинансирање 
потражује износ од 1.200.000,00 динара. 
Комисија сматра да је реч о пројекту који 
је у интересу не само грађана Зајечара 
већ и свих гледалаца који прате програм 
ове телевизије на подручју Тимочке 
Крајине и источне Србије. Комисија је 
једногласно подржала суфинансирање 
пројекта у износу од 600.000,00 динара. 
18. BUSINESS CENTRE DOO,ЗАЈЕЧАР је 
поднео пројекат под називом “Богослуже-
ње влаха”,  и за његово суфинансирање 
потражује износ од  1.000.000.00 динара. 
Комисија је подржала пројекат јер сматра 
да се пројекат на специфичан начин бави 
очувањем културног наслеђа ове нацио-
налне заједнице. Комисија је једноглас-
но подржала суфинансирање пројекта 
у износу од  300.000,00 динара. 
19. ISTOK COMPANY DOO,ПОРТАЛ-ТВ 
ИСТОК је поднео пројекат под називом 
“Зајечар на исток порталу”, и за његово 
суфинансирање потражује износ од 
800.000.00 динара. Комисија налази да 
пројекат треба подржати јер су циљеви у 
складу са интересом грађана града 
Зајечара,  и због тога што је пројекат 
добро сачињен. Комисија је једногласно 
подржала суфинансирање пројекта у 
износу од  200.000,00 динара. 
20. ПРОИЗВОДЊА КИНЕМАТОГРАФ-
СКИХ ДЕЛА, АУДИО-ВИЗУЕЛНИХ ПРО-
ИЗВОДА И ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГ-
РАМА, „HELLOANIMATION“, НИШ  је 
поднела пројекат под називом “Еко 
Зајечар“ и за његово суфинансирање 
потражује  износ од  407.000,00 динара. 
Комисија једногласно није прихватила  
пројекат, из разлога што је  тема еколо-
гије прешироко  постављена, зато што не 
постоји специфичност у садржини пројек-
та већ се исти бави само општим 
проблемима екологије, не нуди решење 
већ само информације о загађености. Не 
препознаје се јавни интерес грађана 
Зајечара у овој области.  
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21. ТЕМПО ПОРТАЛ,ЗОРАН НИКОЛИЋ, 
ЗАЈЕЧАР је поднео пројекат под називом  
“Зајечар од А до Ш” и за његово 
суфинансирање потражује износ од  
690.000.00 динара. Комисија сматра да је 
предложени пројекат од јавног интереса 
за грађане јер предвиђа да на специ-
фичан начин, на дигиталној платформи 
представи најзначајније вредности од 
интереса за грађане града Зајечара. 
Комисија је једногласно подржала 
суфинансирање пројекта у износу од  
200.000,00 динара. 
22. ВЕБ БИРО,ПОРТАЛ,ЗАЈЕЧАР је 
поднео пројекат под називом ”Веб раз-
гледница” и за његово суфинансирање 
потражује износ од  480,000.00 динара. 
Комисија сматра да је предложени 
пројекат усклађен са циљевима конкурса 
и да је од јавног интереса за грађане 
Зајечара те је једногласно подржала 
суфинансирање пројекта у износу од 
200.000,00 динара. 
23. РТВ МАЈДАНПЕК Д.О.О СТУДИО, 
ЗАЈЕЧАР је поднео пројекат под називом     
“Безбедности буквар” и за његово суфи-
нансирање потражује износ од  
1.195.948.00 динара. Пројекат је јасан, 
добро постављен, прецизно конципиран и 
има детаљан план реализације, буџет је 
усклађен са програмским активностима те 
је Комисија  једногласно подржала 
суфинансирање пројекта у износу од  
800.000,00 динара. 
24. ZA MEDIA D.O.O,ПОРТАЛ,ЗАЈЕЧАР   
је поднела пројекат под називом 
“Културна баштина Зајечара и Тимочке 
крајине” и за његово суфинансирање 
потражује  износ  од  1.169.500.00 динара. 
Комисија је једногласно подржала 
суфинансирање пројекта у износу од  
400.000,00 динара  јер сматра да је то 
довољно средстава за реализацију 
овог пројекта. 
25. ONLINE MEDIA, ТЕЛЕВИЗИЈА, 
ЗАЈЕЧАР  је поднела  пројекат “Зајечар 
спортска страна Града” и за његово 
суфинансирање  потражује износ од 
640.000.00 динара. На почетку упозна-
вања са пројектом као и на крају код  свих 
чланова Комисије остала је нејасно да ли 
је пројекат рађен за потребе портала или 
телевизије, пројекат предвиђа илустрацију 

планираних 50 видео прилога, из ког 
разлога  пројекат није јасан а самим тим 
ни довољан за успешну реализацију са 
којом би одговорили њеном финансирању.   
Комисија једногласно није прихватила  
пројекат. 
26. ZAJEČAR ONLINE, ЗАЈЕЧАР  је 
поднео пројекат под називом “Зајечар има 
будућност, остајем овде” и за његово 
суфинансирање потражује износ од  
1.001.672.00 динара. Пројекат је сувише 
уопштен и прешироко постављен, тако да 
Комисија није била уверена да ће 
испунити сврху и ускладити циљеве који 
су постављени. Комисија је разматрала и 
констатовала да је нереално висок буџет  
који не оправдава планиране активности 
и трошкове.Комисија једногласно није 
прихватила  пројекат. 
27. MEDIA ADVERTISING DOO,BEOGRAD  
је поднела пројекат под  називом “Нас је 
10%” и за њено суфинансирање потражује  
износ од 693.600.00 динара. Пројекат није 
прихваћен јер се већ емитује, и у 
комерцијалној је понуди многих продук-
ција, локалним и регионалним медијима 
широм Србије. Комисија једногласно 
није прихватила  пројекат. 
28. СИНДИКАТ  НОВИНАРА СРБИЈЕ, 
ДРАГАНА ЧАБАРКАПА, БЕОГРАД је 
поднео пројекат  под називом “Право 
грађана Зајечара на слободно новинар-
ство” и за његово суфинансирање потра-
жује износ од 247,800.00 динара. Комисија 
није уверена да ће суфинансирањем 
предложеног пројекта на прави начин 
бити задовољен јавни интерес грађана 
Зајечара. Циљна група је врло уска и 
активности предложеног пројекта нису на 
прави начин усклађени са циљевима 
конкурса. Комисија једногласно није 
прихватила  пројекат. 
29. АS MEDIA,ЗАЈЕЧАР-ПОРТАЛ је 
поднела пројекат под називом “Роми су 
део нас” и за њено суфинансирање 
потражује  износ од  600.000.00 динара. 
Комисија сматра да пројекат оправдава 
јавни интерес грађана града Зајечара да 
је циљ који се постиже правилно усмерен 
ка подизању свести о угроженим и 
запостављеним групама. Комисија је 
једногласно прихватила и подржала 
суфинансирање пројекта у износу од 
300.000,00 динара. 
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30.  AS MEDIA,ZAJEČAR  је поднела 
пројекат под називом “Зајечар на правом 
путу” и за њено суфинансирање потражује 
износ од 480.000.00 динара. Комисија 
сматра да је пројекат не само уопштен 
већ се тиче и редовне дневне информат-
иве сваког медија, није јасно дефинисана 
тема па самим тим нема јасне 
реализације пројекта. Пројекат се бави 
уопштеним истраживањем. Комисија 
једногласно није прихватила  пројекат. 
31. ИНФОРМАТИВНИ ПОРТАЛ ИСТОЧНЕ 
СРБИЈЕ-  је поднео пројекат под називом  
“Да нас буде више”  и за његово 
суфинансирање потражује износ од 
943.200.00 динара. Комисија налази да је 
пројекат правилно обрадио тему, да је од 
јавног интереса за грађане града Зајечара 
и да је предложио адекватна решења 
проблематиком којом се бави. Комисија 
је једногласно подржала суфинанси-
рање пројекта у износу од  500.000,00 
динара. 
32. F KANAL FIRA PORTAL,ZAJEČAR је 
поднео пројекат са називом “Спорт на 
првом месту” и за његово суфинансирање 
потражује износ од 733.000.00 динара. 
Koмисија је пројекат једногласно одбила 
због нејасне форме презентације плани-
раних медијских садржаја. Користећи увек 
активну тему спорта Комисији није   
пружено довољно аргумената да ће овај 
портал допринети да у Зајечару спорт 
постане и остане на првом месту, из ког 
разлога је овај пројекат по себи неувер-
љив и  не пружа довољно основа за под-
ршку. Буџет је веома нереално поставњен 
уз изузетно високе хонораре учесника у 
пројекту. Комисија једногласно није 
прихватила  пројекат. 
33. F KANAL  TV,ZAJEČAR  је поднео 
пројекат под називом “ Далеко од очију” и 
за његово суфинансирање потражује 
износ од 960.000,00 динара. Комисија 
пројекат није прихватила из разлога што 
је одабрана врло глобална и актуелна 
тема серијала а то је сиромаштво. Та 
глобалност и актуелност није довољно 
образложена у пројекту, као и начин  како 
ће бити реализован. Комисија није 
уверена да ће се на овај начин  пробудити  
алтруизам заједнице, да ће се на 
сиромашне гледати другим очима и  да ће 

бити потстакнути они који могу да помогну 
сиромашнима да то и учине, а што је 
посебно акцентовано у пројекту. Пројекат 
је преамбициозан и нереалан, из ког 
разлога је немогуће остварити његову 
сврху. Комисија једногласно није 
прихватила  пројекат. 
34. F KANAL RADIO,ZAJEČAR  је поднео 
пројекат под називом ”Влашка мала у 
срцу Зајечара” и за његово суфинанси-
рање потражује износ од 960.000.00 дина-
ра. Пројекат од Комисије није прихваћен, 
јер је јако уопштен, користи Влашку Наци-
оналну заједницу као једини прави мотив 
за прихватање овог пројекта. Својим опи-
сом реализације и одређењем да су 
примарне циљне групе најшира попу-
лација уз планирани медијски садржај од 
шеснаест емисија у трајању до 45 минута 
за период од шест месеци, Комисију 
наводи на недвосмислен закључак да је 
пројекат крајње нереалан и неостварив, 
из ког разлога Комисија једногласно 
није прихватила  пројекат. 
35. KOMPAS MEDIA,ZAJEČAR   је поднео 
пројекат под називом “У фокусу” и за  
његово суфинансирање потражује износ 
од 522.000.00 динара. Пројекат се не бави 
конкретним феноменом у друштву, јер се 
у опису пројекта претпоставља више 
различитих тема, као што су корупција, 
непоштовање прописа. Опис пројекта, 
тема и циљ су преамбициозно постав-
љени у односу на исказане капацитете. 
Комисија сматра да Компас медиа са 
једним запосленим нема довољно 
капацитета да спроведе овај пројекат. 
Комисија једногласно није прихватила  
пројекат. 
36. ZA MEDIA,ZAJEČAR је поднела 
пројекат под називом “Зајечарски таленти 
млади и успешни” и за њено суфинанси-
рање потражује износ од 1.198.468.00 
динара. Комисија је прихватила пројекат 
јер је добро конципиран, бави се конкрет-
ном темом, од јавног је интереса за 
грађане града Зајечара јер подстиче и 
мотивише млађу популацију да напредује 
и усавршава се. Комисија је једногласно 
подржала суфинансирање пројекта у 
износу од  700.000,00 динара. 
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37. DAN GRAF D.O.O,ПОРТАЛ,БЕОГРАД  
је поднео пројекат под називом” Лек за 
депопулацију у Зајечару” и за његово 
суфинансирање потражује износ од  
406.000.00 динара. Комисија је једноглас-
но предложила да се предложени про-
јекат не финансира јер сматра да се 
његовим спровођењем  јавни интерес 
грађана не  задовољава на најбољи 
могући начин. Циљ пројекта је по мишље-
њу Комисије прешироко постављен, те 
није на најбољи начин усклађен са 
циљевима конкурса. Комисија једноглас-
но није прихватила  пројекат. 
    На крају, Комисија је образложила свој 
начин рада, критеријуме којима су се 
руководили, примедбе и сугестије. Коми-
сија је свој рад организовала у неколико 
корака. Прво су елиминисали пројекте 
који не испуњавају критеријуме и циљеве 
конкурса и који не могу да буду подржани 
суфинансирањем, односно средствима из 
јавних извора.  Затим су изабрали пројек-
те који испуњавају све услове, анализи-
рали буџете пројеката и саме теме 
пројекта. Обзиром да је део предвиђених 
средстава преостао, Комисија је на крају 
одлучила да подржи суфинансирање 
пројеката који делимично испуњавају  
услове.   
   Комисија је почела са радом у 
10.00 часова и завршила са радом истог 
дана у 16.23 часова. 
 
III број  403-4/2018-1 од 15.06.2018. године 
 

  Записничар  
  Сања Денчић 
 
  ..........................................    
 
Чланови Комисије  
Бобан Митић, Председник 
 
  ................................................ 
   
 

Данијела Иванковић зам. председника 
 
  ................................................ 
 
Петар Јеремић, члан  

   На основу члана 25. Закона о 
јавном информисању и медијима („Сл. 
гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 - 
аутентично тумачење), члана 59. Статута 
града Зајечара (''Сл. лист града 
Зајечара'', бр. 1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 
22/14, 8/16, 36/17 и 19/18), члана 12. 
Одлуке о Градском већу града Зајечара, 
(„Сл. лист града Зајечара'', бр. 29/13, 
31/13, 51/14 и 21/16), Одлуке о буџету 
града Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара'', број 45/17, 19/18 и 24/18), 
Одлуке о расписивању Конкурса за 
суфинансирање пројеката у области 
јавног информисања у области јавног 
информисања на територији града 
Зајечара у 2018. години, III број 011-
9/2018 од 07.02.2018. године и Предлога 
за расподелу средстава по Јавном позиву 
за суфинансирање пројекаката у области 
јавног информисња на територији града 
Зајечара у 2018. години III број 403-
4/2018-1 од 15.06.2018. године,  Градско 
веће града Зајечара, на седници одржа-
ној дана 27.06.2018. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е   

о расподели средстава за 

суфинансирање пројеката у области 

јавног информисања на територији 

града Зајечара за 2018. годину 

I 

 Средстава опредељенa Одлуком о 

буџету града Зајечара за 2018. годину  

намењена за суфинансирање пројеката у 

области јавног информисaња на 

територији града Зајечара у 2018. години, 

у укупном износу од 10.100.000,00 РСД 

расподељују се следећим подносиоцима 

предлога пројеката: 
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Редни 
број 

Назив Износ (РСД) 

1. НС МЕДИА – АГЕНЦИЈА, НОВИ САД 200.000,00 

2. АГЕНЦИЈА „SOUTH SIDE“, НИШ 300.000,00 

3. ТЕМПО НАXИ РАДИО, ЗОРАН НИКОЛИЋ, ЗАЈЕЧАР 600.000,00 

4. РТБ БЕЛЛЕ АМИЕ , НИШ‘ - РАДИО 500.000,00 

5. ДНЕВНИ ЛИСТ ''Тимок'', НИШ, ОГРАНАК ТИМОК 
ЗАЈЕЧАР 

600.000,00 

6.  РТБ БЕЛЛЕ АМИЕ , НИШ - ОГРАНАК  РТБ БЕЛЛЕ 
АМИЕ ЗАЈЕЧАР 

600.000,00 

7. РТБ БЕЛЛЕ АМИЕ , НИШ – ПОРТАЛ 200.000,00 

8. KOPERNIKUS SYSTEMS DOO BEOGRAD-ОГРАНАК 
КОПЕРНИКУС ПРОДУКЦИЈА, НОВИ БЕОГРАД 

500.000,00 

9. DOO MM BONED, БОР 250.000,00 

10. ИСТ МЕДИА, БОР 150.000,00 

11. ШТАМПА, РАДИО И ФИЛМ, ДОО БОР 400.000,00 

12. СОЊА КАМЕНКОВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА 
ПРОИЗВОДЊУ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ И ФИЛМСКОГ 
ПРОГРАМА, LUCKY STAR , ЗАЈЕЧАР 

150.000,00 

13. РАДИО МАГНУМ, ЗАЈЕЧАР 950.000,00 

14. ISTOK COMPANY DOO, ХИТ-РАДИО, САЛАШ 400.000,00 

15. ISTOK COMPANY DOO,ТВ - ИСТОК 600.000,00 

16. BUSINESS CENTRE DOO, ЗАЈЕЧАР 300.000,00 

17. ISTOK COMPANY DOO, ПОРТАЛ - ТВ ИСТОК 200.000,00 

18.  ТЕМПО ПОРТАЛ, ЗОРАН НИКОЛИЋ, ЗАЈЕЧАР 200.000,00 

19. ВЕБ БИРО, ПОРТАЛ, ЗАЈЕЧАР 200.000,00 

20. РТВ МАЈДАНПЕК Д.О.О СТУДИО, ЗАЈЕЧАР 800.000,00 

21.  ZA MEDIA D.O.O, ПОРТАЛ, ЗАЈЕЧАР 400.000,00 

22. АS MEDIA, ЗАЈЕЧАР - ПОРТАЛ 300.000,00 

23. МАГНУМ ИНФОРМАТИВНИ ПОРТАЛ ИСТОЧНЕ 
СРБИЈЕ 

500.000,00 

24. ZA MEDIA, ZAJEČAR 700.000,00 

 УКУПНО: 24 пројекта 10.000.000,00 

 

II 
 

 Предлог за расподелу средста-
ва Комисије за разматрање предлога 
пројеката и утврђивање предлога 
расподеле средстава по Јавном пози-
ву за суфинансирање пројеката у об-
ласти јавног информисања на терито-
рији града Зајечара у 2018. години III 
број 403-4/2018-1 од 15.06.2018. 
године саставни је део Решења.   
 

III 
 

 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 
објављивања решења, доставе нову 
спецификацију трошкова, у складу са 
додељеним средствима, односно 
обавештење о томе да одустају од 
средстава која су им додељена.  
 

IV 
 

 На основу овог Решења, а у 
складу са Правилником о суфинанси-
рању пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информиса-
ња, са подносиоцима пројекта закљу-
чује се уговори о додели средстава 
којима ће се уредити права, обавезе и 
одговорности уговорних страна. 
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V 

 

 Решење о расподели средстава 

за суфинансирање пројеката у 

области јавног информисања на 

територији града Зајечара за 2018. 

годину је коначно и објавиће се на 

званичној интернет страници града 

Зајечара и доставити сваком  учеснику 

конкурса у електронској форми. 

 

 

 

 

 

 

 Упутство о правном средству: 

Против овог решења може се 

покренути управни спор пред 

Управним судом у Београду, у року од 

30 дана од дана пријема истог. 

 

III број: 403-5/2018 

У Зајечару, 27.06.2018. године 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА 

        

ПРЕДСЕДНИК 

Бошко Ничић, с.р..
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