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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општина Сокобања 
Комисија за анализу подржаних пројеката по Конкурсу за суфинансирање 
пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 
2016.години из буџета општине Сокобања 
Број: 401-410/2016 
Датум: 27.03.2017. године 
С О К О Б А Њ А 

 
 
 
 
 
 

 
И З В Е Ш Т А Ј 

 
О РЕАЛИЗАЦИЈИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ 

САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2016.ГОДИНИ ИЗ БУЏЕТА 
 

ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
 
 

     У складу са чл.15 – 28. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, 
бр. 83/14), а на основу Одлуке о буџету општине Сокобања за 2016. годину („Сл. лист 
општине Сокобања“, бр. 24/15) и чл.20. ст.1. тач.10. Одлуке о организацији Општинске 
управе општине Сокобања ("Службени лист општине Сокобања", број 15/12), 
начелница Општинске управе општине Сокобања дана 05.02.2016.године донела је 
Одлуку о критеријумима за доделу средстава из буџета општине Сокобања, намењених 
остваривању јавног интереса у области јавног информисања (III Број: 401-69/2016). 
 
     На основу чл.18. и чл.19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени 
гласник РС“, бр.83/14), Одлуке о буџету општине Сокобања („Службени лист општине 
Сокобања“, бр. 24/15) и Одлуке о критеријумима за доделу средстава из буџета 
општине Сокобања намењених остваривању јавног интереса у области јавног 
информисања (III Број: 401-69/2016 од 05 02. 2016. године), начелница Општинске 
управе општине Сокобања, односно Општинска управа, дана 19.02.2016.године 
расписала је Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из 
области јавног информисања у 2016. години (III Број: 401-110/2016), који је 
20.02.2016.године објављен у дневном листу ''Данас'' и на порталу општине Сокобања. 
 
     На основу одредби чл. 24. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник 
РС“, бр. 83/14, 58/15), чл.19 – 23, а у вези са чл.24. Правилника о суфинансирању 
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (Број: 110-
00-00060/2014-04 од 13.11.2014.год), чл.17. ст.10. Одлуке о организацији Општинске 
управе општине Сокобања ("Службени лист општине Сокобања", бр. 2/16) и чл.7. 
Одлуке о критеријумима за доделу средстава из буџета општине Сокобања намењених 
остваривању јавног интереса у области јавног информисања (III Број: 401-69/2016 од 
05 02. 2016. године), начелница Општинске управе општине Сокобања дана 
28.03.2016.године, донела је Решење (III Број: 401-410-2/2016) којим је именовала 
Комисију за оцену пројекта пријављених на Конкурс за суфинансирање пројеката 
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производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2016.години из 
буџета општине Сокобања, као и за сачињавање предлога о расподели средстава са 
образложењем, у саставу: 
 
1. Љиљана Стојановић – на предлог Независног удружења новинара Србије (НУНС) и 
Независног друштва новинара Војводине (НДНВ) 
 
2. Душан Војводић – на предлог Удружења новинара (УНС) 
 
3. Саша ђорђевић, фоторепортер – на предлог Медијског истраживачког центра (МИЦ). 
 
Истим решењем за обављање административно-техничких послова за потребе 
Комисије, тј. за секретара Комисије, одређен је Ивица Насковски, запослени Општинске 
управе општине Сокобања.      
 
 

     На Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области 
јавног информисања у 2016. години из буџета општине Сокобања, који је био отворен 
30 дана од дана објављивања, односно закључно са 21.03.2016. године, благовремено 
је приспело 15 пријава. Комисија (именована Решењем Општинске управе III Број: 401-
410-2/2016 од 28.03.2016)  дана 25.04.2016. године извршила је оцену пријављених 
пројеката и дала предлог за доделу средстава из буџета општине Сокобања за пројекте 
којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања за 2016. годину. 
 
     На основу чл.25. ст.1. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, 
бр. 83/14, 58/15), чл.24. ст.1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 
јавног интереса у области јавног  информисања („Сл. гласник РС“, бр. 126/14) и  
Предлога Комисије  за оцену пројеката поднетих на Конкурс за суфинансирање 
пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2016. 
години, датог на Записнику од 25.04.2016. године, начелница Општинске управе 
општине Сокобања дана 30.05.2016. године, донела је 
 
Решење (III Број: 401-410-3/2016) којим је утврђена расподела средства, опредељених 
Одлуком о буџету  општине Сокобања за 2016. годину („Службени лист општине 
Сокобања“, бр. 24/15), у укупном износу од 5.000.000,00 РСД, и то: 
                                                   

Ред. 
бр. 

 
                           Подносилац пријаве 

Аплицирани 
износ 
средстава 

Износ 
додељених 
средстава 

1 ''East Star Group’’ d.o.o. Књажевац 
ПРОЈЕКАТ: ’’Сокобања – очувајмо културну и 
нематеријалну баштину заједно’’ 

876.000,00 776.000,00 

2 Jовица Зечевић ПР Производња кинематографских 
дела ’’АГ-Про Јонас’’ Бор 
ПРОЈЕКАТ: ’’Сокобања Соко – Лек’’ 

381.719,00 219.500,00 

3 Агенција за ТВ продукцију ’’South Side’’ Ниш 
ПРОЈЕКАТ: ’’Села Сокобање’’ 

350.000,00 150.000,00 

4 Друштво за новинско издавачку делатност ’’Dan 
Graf’’ Београд 
ПРОЈЕКАТ: ’’Сокобања – Данас’’ 

601.200,00 200.000,00 

5 Агенција за консалтинг и менаџмент и Пресс центар 564.150,00 400.000,00 
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’’Ист Медиа’’ Бор 
ПРОЈЕКАТ: ’’Сокобања око света’’ 

6 Д.о.о. ’’Радио Магнум -18’’ Зајечар 
ПРОЈЕКАТ: ’’Сокобања, лепша страна Србије’’ 

598.704,00 200.000,00 

7 ’’Јужне вести’’ / ’’Simplicity’’ d.o.o. Ниш 
ПРОЈЕКАТ: ’’Ово је Сокобања’’ 

856.000,00 700.000,00 

8 Radnja za televizijsku produkciju ’’South Media’’ Niš 
PROJEKAT: ’’Sport u Sokobanji’’ 

229.600,00 150.500,00 

9 РТВ ’’Belle Amie’’ д.о.о. Ниш, Огранак РТВ ’’Belle 
Amie’’ Сокобања 
ПРОЈЕКАТ: ’’Око Сокобање’’ 

4.914.000,00 1.829.000,00 

10 РТВ ’’Belle Amie’’ д.о.о. Ниш 
ПРОЈЕКАТ: ’’Сокобањска авантура’’ 

624.000,00 100.000,00 

11 ’’Beta Press’’ д.о.о. Београд 
ПРОЈЕКАТ: ’’Агенцијска продукција у циљу 
унапређивања јавног информисања на територији 
општине Сокобања’’ 

434.000,00 275.000,00 

   

   Решење о расподели средстава објављено је на порталу општине Сокобања и 
достављено свим учесницима Конкурса. 
 
     У Записнику од 25.04.2016.године,  на основу кога је донето Решење о расподели 
средстава, Комисија за оцену пројеката дала је своје мишљење о подржаним 
пројектима:  
 
1. ''East Star Group’’ д.о.о. Књажевац 
 
     ПРОЈЕКАТ: ’’Сокобања – очувајмо културну и нематеријалну баштину заједно’’ 
     (Кабловска ТВ ''Knjaževacinfo'', интернет портал www.knjazevacinfo.com, наменски  
интернет сајт www.sokobastina.rs) 
 
     ''Ради се о пројекту који на креативан и нестереотипан начин обрађује културне и 
туристичке потенцијале општине Сокобања,а истовремено је врло едукативан и 
прилагођен деци и младима.'' 
 
2. Јовица Зечевић ПР Производња кинематографских дела ’’АГ-Про Јонас’’ Бор 
    ПРОЈЕКАТ: ’’Сокобања Соко – Лек’’ 
    (РТВ Бор)  
    ''Пројекат кроз документарну ТВ форму у довољној мери остварује јавни интерес.'' 
 
3. Агенција за ТВ продукцију ’’South Side’’ Ниш 
    ПРОЈЕКАТ: ’’Села Сокобање’’ 
    (Мрежа 30 регионалних и локалних тв станица) 
    ''Пројекат задовољава јавни интерес и једини се бави  животом људи у руралним 
срединама  општине Сокобања.'' 
 
4. Друштво за новинско издавачку делатност ’’Дан Граф’’ Београд 
    ПРОЈЕКАТ: ’’Сокобања – Данас’’ 
    (Dnevni list ''Danas'', internet portal www.danas.rs) 
    ''Пројекат задовољава услове конкурса.'' 



4 

 

 
5. Агенција за консалтинг и менаџмент и Пресс центар ’’Ист Медиа’’ Бор 
    ПРОЈЕКАТ: ’’Сокобања око света’’ 
    (Интернет портали www.istmedia.rs, интернет портал www.vesti-online.com, Dневни 
лист ''Frankfurtske Vesti'') 
 
    ''Ради се о квалитетном пројекту чијом реализацијом се може остварити потребан 
степен јавног интереса.'' 
 

6. Д.о.о. ’’Радио Магнум -18’’ Зајечар 
    ПРОЈЕКАТ: ’’Сокобања, лепша страна Србије’’ 
    (Internet portal www.radiomagnum.rs, Radio ''Magnum'') 
    ''Информативно едукативни садржаји намењени житељима општине Сокобања. 
Пројекат  делимично задовољава јавни интерес јер није довољно јасно и конкретно 
образложен и садржи превише општих места без јасног концепта за израду медијских 
садржаја.'' 
 
7. ’’Јужне вести’’ / ’’Simplicity’’ д.о.о. Ниш 
     ПРОЈЕКАТ: ’’Ово је Сокобања’’ 
     (Internet portal www.juznevesti.com) 
    ''Пројекат задовољава услове конкурса и задовољење јавног интереса.'' 
 
8. Радња за телевизијску продукцију ’’South Media’’ Ниш 
    ПРОЈЕКАТ: ’’Спорт у Сокобањи’’ 
    (ТВ ''СОС канал'') 
    ''Пројекат у потпуности задовољава критеријуме и једини је који за тему има спорт и  
    рекреацију у општини Сокобања.'' 
 
9. РТВ ’’Belle Amie’’ д.о.о. Ниш, Огранак РТВ ’’Belle Amie’’ Сокобања 
    ПРОЈЕКАТ: ’’Око Сокобање’’ 
    (ТВ ''Belle Amie'' Ниш, ТВ ''Соко'' Сокобања) 
 
    ''Пројекат је нестручно и нејасно написан и у минималној мери задовољава услове 
конкурса.     Имајући у виду да је у питању једини пројекат који се бави континуираним 
информативним извештавањем  на телевизији која има покривеност на територији 
општине Сокобања,     предлажемо суфинансирање...'' 
 
  10. РТВ ’’Belle Amie’’ д.о.о. Ниш 
 
     ПРОЈЕКАТ: ’’Сокобањска авантура’’ 
     (Internet portal www.belami.rs) 
 
     ''Образац 1 пројекта није у потпуности попуњен (тачка 5.1.2 и тачка 5.1.4). Такође 
из предлога пројекта се не може закључити у којој мери ће бити остварен јавни 
интерес јер се на десетине већ постојећих веб сајтова бави објављивањем сличних или 
истих информација.'' 
 
11. ’’Бета Пресс’’ д.о.о. Београд 
      ПРОЈЕКАТ: ’’Агенцијска продукција у циљу унапређивања јавног    
      информисања на територији општине Сокобања’’ 
      (Internet portal www.beta.rs; mediji - korisnici info servisa ''Beta Press'')  
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      ''Из описа пројекта се може закључити да су агенцијске услуге представљене у 
форми пројекта. С обзиром на то да се ипак и на тај начин кроз сервис агенције Бета 
може у извесној мери задовољити јавни интерес, предлажемо суфинансирање...'' 
 
 

 
     Сви учесници Конкурса, којима су додељена средства за суфинансирање пројеката 
за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, с обзиром да је реч о 
мањим износима од оних са којима су аплицирали, у року су Општинској управи 
општине Сокобања доставили ревидиране захтеве – ревидиране буџете пројеката и 
ревидиране пројектне активности, на основу којих су склопљени уговори о додели 
средстава из буџета општине Сокобања за суфинансирање пројеката за остваривање 
јавног интереса у области јавног информисања за 2016.годину. У складу са уговорима, 
свим корисницима су уплаћена додељена средства за суфинансирање пројеката.   
 
     На основу достављених годишњих наративних извештаја о реализацији подржаних 
пројеката, утврђено је да су корисници, у складу са уговорима, своје пројектне 
активности реализовали до 31.12.2016.године. Произведени и објављени медијски 
садржаји носили су назнаку да се реализују у оквиру пројеката које је суфинансирала 
општина Сокобања. За објављивање и промоцију медијских садржаја, осим 
корисничких медија, коришћене су друштвене мреже и YоуТубе канали.      
     На основу достављених годишњих финансијских извештаја о реализацији 
подржаних пројеката, утврђено је да су корисници додељена средства трошили према 
спецификацији трошкова из ревидираних буџета пројеката и оправдали одговарајућом 
документацијом. 
 
 
 
Комисија за анализу подржаних пројеката по Конкурсу за суфинансирање пројеката 
производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2016.години из 
буџета општине Сокобања:       
 
1. Весна Благојевић,  
   члан Општинског већа општине Сокобања, председник Комисије 
 
 

2. Јован Стевановић,  
   члан Општинског већа општине Сокобања, члан Комисије 
 
 

3. Сања Богдановић,  
   руководилац Одељења за финансије и наплату јавних прихода, члан Комисије 
 
 

4. Душица Станковић,  
   руководилац Одељења за општу управу и друштвене делатности, члан Комисије 
 
 
5. Ивица Насковски,  
   секретар Комисије за оцену пројеката по Конкурсу из 2016, члан Комисије   
 


