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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Општина Сокобања 

Општинска управа 

III Број: 401-91-4/2017   

Датум: 28.02.2018. године 

Сокобања 

 

На основу Закона о јавном информисању и медијима (“Службени гласник РС“, бр. 83/14, 

58/15 и 12/16-аутентично тумачење) и члана 43. став 2. Правилника о суфинансирању 

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Сл.гласник 

РС“бр.16/2016) Комисија за анализу квалитета подржаних пројеката у области 

информисања подноси 

 

ИЗВЕШТАЈ 

О АНАЛИЗИ КВАЛИТЕТА ПОДРЖАНИХ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ 

ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

На основу Закона о јавном информисању и медијима (“Службени гласник РС“, бр. 83/14, 

58/15 и 12/16- аутентично тумачење) и члана 43. став 2. Правилника о суфинансирању 

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Сл. гласник РС“ 

бр.16/2016), Комисија за анализу квалитета подржаних пројеката у области информисања 

извршила је анализу квалитета подржаних пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања у општини Сокобања у 2017. години на основу извештаја 

корисника и констатовала следеће: 

Решењем о додели средстава из буџета општине Сокобања за пројекте којима се остварује 

јавни интерес у области јавног информисања за 2017. годину III Број: 401-91-3/2017 од 

27.04.2017.године, на предлог стручне комисије  за оцену пројекта пријављених на 

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног 

информисања у 2017. години из буџета општине Сокобања, као и за сачињавање предлога 

о расподели средстава са образложењем,  средства износу од 5.000.000,00 динара 

расподељена су следећим подносиоцима пројеката: 

1. СОКО ИНФО ДОО ТВ Сокобања, за пројекат „Сокобања по мери грађана“ , 2.200.000,00 

динара; 

2. РТВ „Bellе Amie“ ДОО Ниш – Телевизија, за пројекат „Културно наслеђе Сокобање“, 

1.800.000,00 динара; 

3. SOUTHMEDIA Ниш – ТВ Продукција, за пројекат „Спорт у Сокобањи 2017“,  

150.000,00 динара; 
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4. Agro Press“ – ДОО Гредетин Алексинац – Новине, за пројекат „Новости у Сокобањи и 

објављивање посебног издања – Сокобањске новине“ , 450.000,00 динара; 

 

5. Агенција за телевизијску продукцију „SOUTHSIDE“ Ниш – ТВ Продукција, за пројекат 

„Емисија о пољопривреди Наша села“, 150.000,00 динара; 

6. Јужне вести – Simplicity ДОО Ниш – Портал за пројекат „Ово је Сокобања“, 250.000,00 

динара.  

 

1. СОКО ИНФО ДОО ТВ Сокобања, добио је средства за пројекат за пројекат  

Сокобања по мери грађана“. Пројектом је предвиђено 60 медијских садржаја. 

На основу Наративног извештаја и оверене изјаве одговорног лица корисника средстава о 

тачности наведених података, утврђено је да је реализовано 60 информативних  мeдијских 

садржаја, за шта је на ДВД дисковима достављено 60 садржаја.  

 

Уговорена су средства за суфинансирање пројекта у износу од 2.752.000,00 динара. На 

основу увида у финансијски део извештаја, утврђено је да недостају докази за правдање 

552.000,00 динара из сопствених средстава у потпуности, док за активности финансиране 

средставима из буџета у износу од 2.200.000,00 динара недостају финансијски докази за 

правдање средстава у складу са достављеном спецификацијом у финансијском извештају . 

Уговорена средства за суфинансирање пројекта у реализована су износу од 2.149.360,00 

динара реализована су у целости. 

Након достављеног допунског извештаја, који је затражила комисија, комплетна средства 

на реализацији свих пројектних активности су у целости оправдана.  

2. РТВ „Bellе Amie“ ДОО Ниш – Телевизија - добио је средства за пројекат „Културно 

наслеђе Сокобање“. Пројектом је предвиђено 90 информативних  садржаја 

афирмативно-едукативно-путописне форме. 

На основу Наративног извештаја и оверене изјаве одговорног лица корисника средстава о 

тачности наведених података,утврђено је да је реализовано  90 информативних  садржаја 

афирмативно-едукативно-путописне форме, за шта је на ДВД дисковима достављено 84 

док шест недостају.  

 

Уговорена су средства за суфинансирање пројекта у износу од 2.255.000,00 динара. На 

основу увида у финансијски део извештаја, утврђено је да недостају докази за правдање 

455.000,00 динара из сопствених средстава у потпуности, док за активности финансиране 

средставима из буџета у износу од 1.800.000,00 динара недостају финансијски докази за 

правдање средстава у складу са достављеном спецификацијом у финансијском извештају . 
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Уз извештај је достављено и шсет афирмативно-едукативно-путописнх форми на ЦД-у 

које су у првом извештају недостајале.  

Уговорена средства за суфинансирање пројекта у износу од 1.800.000,00 динара 

реализована су у целости. 

У року остављеном од стране Комисије за допуну документације која се прилаже као доказ 

о наменски утрошеним средствима, а у складу са Уговором и условима конкурса „РТВ 

„Bellе Amie“ ДОО Ниш – Телевизија“, су накнадно достављеном документацијом у 

потпуности оправдале добијени износ укупних средстава из буџета општине као и 

сопствених средстава у износу од 455.000,00 динара којима су финансиране све пројектне 

активности.  

3. SOUTHMEDIA Ниш – ТВ Продукција, за пројекат „Спорт у Сокобањи 2017“- добио је 

средства за пројекат „Спорт у Сокобањи 2017“  

Пројектом је предвиђено 10 прилога у трајању од 5 минута, који ће се емитовати по 

динамици по три пута, укупно 30 емитовања на каналу СОС.  

На основу Наративног извештаја и оверене изјаве одговорног лица корисника средстава о 

тачности наведених података, утврђено је да је реализовано 10 прилога у трајању од 5 

минута, који су  емитовани по динамици по три пута, укупно 30 емитовања на каналу 

СОС.  

Увидом  у финансијски део извештаја утврђено је да су уговорена средства утрошена 

наменски за финансирање пројектних активности, на реализацији информативних прилога. 

Уговорена средства за суфинансирање пројекта у износу од 150.000,00 динара реализована 

су у целости. 

4. Agro Press“ – ДОО Гредетин Алексинац – Новине, за пројекат „Новости у Сокобањи и 

објављивање посебног издања – Сокобањске новине“- добио је средства за пројекат 

„Новости у Сокобањи и објављивање посебног издања – Сокобањске новине“ .Пројектом 

је предвиђено 14 наслова илустрована са 12 фотографија на 7 страна и четири посебна 

издања „Новине сокобањске“ са укупно 64 стране.  

На основу Наративног извештаја и оверене изјаве одговорног лица корисника средстава о 

тачности наведених података,утврђено је да је реализовано 14 наслова илустрована са 12 

фотографија на 7 страна. Издата су четири посебна издања „Новине сокобањске“ са 

укупно 64 стране. 

Увидом у финансијски извештај утврђено је да су уговорена средства утрошена наменски 

за финансирање пројектних активности, на реализацији пројекта. Уговорена средства за 

суфинансирање пројекта у износу од 450.000,00 динара из буџета су у потпуности 

оправдана за шта су поднети одговарајући докази, такође и за износ од 260.000,00 динара 

за активности финансиране сопственим средствима. 

5. Агенција за телевизијску продукцију „SOUTHSIDE“ Ниш – ТВ Продукција, добио 

је средства за пројекат Емисија о пољопривреди „Наша села“. 
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Пројектом је предвиђено 15 медијских садржаја у емисији „Наша села“. 

На основу Наративног извештаја и оверене изјаве одговорног лица корисника средстава о 

тачности наведених података,утврђено је да је реализовано 15 емисија у купном трајању од 

65 минута. 

На основу увида у финансијски део извештаја, утврђено је да недостају докази за правдање 

8.000,00 динара за путне трошкове финансиране из буџетских средстава и комплетна 

документација којој се правдају финансирање активности из сопствених средстава, у 

износу од 487.390,00 динара.  

Уговорена средства за суфинансирање пројекта из буџетских средстава у износу од 

150.000,00 динара су у потпуности реализована, али нису оправдана у целости, докази 

недостају за 8.000,00 динара. 

Након достављеног допунског извештаја, који је затражила комисија, комплетна средства 

на реализацији свих пројектних активности су у целости оправдана.  

 

6. Јужне вести – Simplicity ДОО Ниш – Портал, добио је средства за пројекат „Ово је 

Сокобања“. 

Пројектом је предвиђено 6 медијских садржаја и то пет прилога и једна документарна 

репортажа. 

На основу Наративног извештаја и оверене изјаве одговорног лица корисника средстава о 

тачности наведених података, утврђено је да је реализован један медијски садржај, који је 

достављен на ДВД диску. 

На основу увида у финансијски део извештаја, утврђено је да недостају докази за правдање 

275.000,00 динара из сопствених средстава у потпуности, док за активности финансиране 

средставима из буџета у износу од 250.000,00 динара недостају финансијски докази за 

правдање средстава у складу са достављеном спецификацијом у финансијском извештају.  

У року остављеном од стране Комисије за допуну документације која се прилаже као доказ 

о наменски утрошеним средствима, а у складу са Уговором и условима конкурса „Јужне 

вести – Simplicity ДОО Ниш – Портал“, су накнадно достављеном документацијом у 

потпуности оправдале добијени износ средстава из буџета као и сопствена средства којима 

су финансиране све пројектне активности.  
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И З В Е Ш Т А Ј 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ 

МЕДИЈСКИХ 

САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2017. 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 2017. годину („Сл. Лист 

општине Сокобања“, бр. 49/16) и чл. 20. ст.1. тач.10. Одлуке о организацији Општинске 

управе општине Сокобања ("Службени лист општине Сокобања", број 31/16), начелница 

Општинске управе општине Сокобања дана 09.02.2017. године донела је Одлуку о 

критеријумима за доделу средстава из буџета општине Сокобања, намењених остваривању 

јавног интереса у области јавног информисања (III Број: 401-91/2017). 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. 49/16) и 

Одлуке о критеријумима за доделу средстава из буџета општине Сокобања намењених 

остваривању јавног интереса у области јавног информисања (III Број: 401-91/2017 од 09 02. 

2017. године), начелница Општинске управе општине Сокобања, односно Општинска 

управа, дана 21.02.2017. године расписала је Конкурс за суфинансирање пројеката 

производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2017. години (III Број: 

401-91-1/2017), који је 22.02.2017. године објављен у дневном листу ''Политика'' и на сајту  

општине Сокобања. 

На основу одредби чл. 24. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. Гласник РС“, 

бр. 83/14, 58/15, 12/2016-аутентично тумачење), чл.19 – 23, а у вези са чл.24. Правилника о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања 

(Број: 110- 00-00038/2016-04 од 19.02.2016. год), чл. 7. ст. 1. тачка 5.  Одлуке о 

организацији Општинске управе општине Сокобања ("Службени лист општине 

Сокобања", бр. 46/16) и чл. 7. Одлуке о критеријумима за доделу средстава из буџета 

општине Сокобања намењених остваривању јавног интереса у области јавног 

информисања (III Број: 401-91/2017 од 19 02. 2017. године), начелница Општинске управе 

општине Сокобања дана 03.04.2017. године, донела је Решење (III Број: 401-91-2/2017) 

којим је именовала Комисију за оцену пројекта пријављених на Конкурс за суфинансирање 

пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2017. години 

из буџета општине Сокобања, као и за сачињавање предлога о расподели средстава са 

образложењем, у саставу: 

1. Слободан Радичевић – на предлог Удружења новинара (УНС) 

2. Сања Јанковић- на предлог Друштва новинара Ниша (ДНН) и 

3. Драгана Сотировски, РТС Ниш, уредница ТВ Центра 
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Истим решењем за обављање административно-техничких послова за потребе Комисије, 

тј. за секретара Комисије, одређен је Ивица Насковски, запослени у Општинској управи 

општине Сокобања. 

На Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног 

информисања у 2017. години из буџета општине Сокобања, који је био отворен 30 дана од 

дана објављивања, односно закључно са 24.03.2017. године, благовремено је приспело 28 

пријава. Комисија је  дана 11.04.2017. 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 2017. годину. 

На основу чл. 25. ст.1. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 

83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), чл. 24. ст.1. Правилника о суфинансирању 

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и Предлога 

Комисије за оцену пројеката поднетих на Конкурс за суфинансирање пројеката 

производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2017. години, датог на 

Записнику од 11.04.2017. године, начелница Општинске управе општине Сокобања дана 

27.04.2017. године, донела је Решење (III Број: 401-91-3/2017) којим је утврђена расподела 

средства, опредељених Одлуком о буџету општине Сокобања за 2017. годину у укупном 

износу од 5.000.000,00 РСД, и то: 

Решење о расподели средстава објављено је на порталу општине Сокобања и достављено 

свим учесницима Конкурса. 

У Записнику од 11.04.2017. године, на основу кога је донето Решење о расподели 

средстава, Комисија за оцену пројеката дала је своје мишљење о подржаним пројектима: 

1. „СОКО ИНФО“ ДОО ТВ Сокобања,  

ПРОЈЕКАТ:  „Сокобања по мери грађана“ , 2.200.000,00 динара; 

''Ради се о пројекту који подразумева продукцију и емитовање  60 медијских садржаја ''. 

Реч је о информативним телевизијским/радијским пакетима, којима су информисани 

грађани општине Сокобања о редовним активностима локалне самоуправе и корисника 

јавних средстава, као и кључним информацијама којима се остварује право грађана на 

јавно информисање.   

2. РТВ „Bellе Amie“ ДОО Ниш – Телевизија,  

ПРОЈЕКАТ:  „Културно наслеђе Сокобање“, 1.800.000,00 динара; Пројектом је 

предвиђено 90 телевизијских информативних  садржаја 

афирмативно-едукативно-путописне форме. Основна тема је информисање јавности у 

региону о туристичкој понуди и потенцијалима Сокобање, као једне од најатрактивнијих 

туристичких дестинација Србији.  

3. „SOUTHMEDIA“ Ниш – ТВ Продукција,  

ПРОЈЕКАТ:  „Спорт у Сокобањи 2017“,  150.000,00 динара;  
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Пројектом је предвиђено 10 телевизијских прилога у трајању од 5 минута, који су 

емитовани по динамици по три пута (премијера и два репризна издања), укупно 30 

емитовања на каналу „СОС“. ''Пројекат задовољава јавни интерес и подразумева 

извешавање о кључним активностима у области спорта у општини Сокобања. 

4. „Agro Press“ – ДОО Гредетин Алексинац – Новине,  

ПРОЈЕКАТ: „Новости у Сокобањи и објављивање посебног издања – Сокобањске новине“, 

450.000,00 динара; Пројектом је предвиђено и реализовано 14 наслова илустрована са 12 

фотографија на 7 страна и четири посебна издања „Новине сокобањске“ са укупно 64 

стране. Пројекат задовољава јавни интерес у области јавног информисања и подразумевао 

извешавање о кључним активностима у свим областима у општини Сокобања. 

5. Агенција за телевизијску продукцију „SOUTHSIDE“ Ниш – ТВ Продукција,  

ПРОЈЕКАТ:  „Емисија о пољопривреди Наша села“, 150.000,00 динара; Пројектом је 

предвиђено 15 медијских садржаја у емисији „Наша села“. У питању су репортаже које су 

имале за циљ информисање јавности о актуелним могућностима за рурални развој, као и 

презентовање примера добре праксе из сокобањских села и села у региону.   

6. ’’Јужне вести’’ / ’’Simplicity’’ д.о.о. Ниш 

ПРОЈЕКАТ: ’’Ово је Сокобања’’ (Internet portal www.juznevesti.com) 

''Пројекат задовољава услове конкурса и задовољење јавног интереса.'' Пројектом је 

предвиђено 6 медијских садржаја и то пет прилог и једна документарна репортажа. 

Пројектом је обављени информисање шире јавности о туристичким потенцијалима и 

понуди Сокобање.  

 

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 закључени уговори о додели средстава из буџета 

општине Сокобања за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области 

јавног информисања за 2017. годину. У складу са уговорима, свим корисницима су 

благовремено 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 31.12.2017. 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, и допунске документације коју је затражила 
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комисија и прегледаних садржаја, комисија констатује да су по реализованом квалитету и 

уговореном квантитету, сви корисници додељена средства трошили према спецификацији 

трошкова из ревидираних буџета пројеката и оправдали одговарајућом документацијом.  

 

ПРЕПОРУКА КОМИСИЈЕ И СМЕРНИЦЕ ЗА 2018. годину:  

И поред тога што су наведени пројекти у потпуности реализовани у складу са закљученим 

уговорима и условима Конкурса, Комисија констатује да није могуће утврдити прецизно 

остварене резултате, након реализације пројеката под редним бројевима 1. 2., 3. и 5.  

Нмогуће је, за емитовање телевизијске садржаје утврдити да ли су циљеви постигнути код 

одговарајуће циљне групе, јер не постоје адекватни резултати истраживања како би се зано 

број гледалаца, пажања која је код њих остварена (rating, reach, share). Такође, није могуће 

утврдити која је категорија становништва – гледалаца конзумирала емитоване садржаје, 

што није случај са пројектима  под редним бројевима 4. и 6. где је лако могуће утврдити 

крајње кориснике. За новине су познати канали дистрибуције, а статистика посета веб 

сајта www.juznevesti.com, јасно девинише, укупан број посета, врме посета и прегледа, 

старосне категорије те циљне групе. 

Комисија препоручује Општини Сокобања да за наредне конкурсе, као један од услова 

конкурса за доделу средстава пројектима који подразумевају емитовање телевизијских и 

радијских продукција, затражи обавезну доставу истраживања гледаности/слушаности 

програма урађених од реномираних агенција, за термине у којима ће се емитовати 

пројектни садржаји. Такође резултати истраживања гледаности/слушаности, обављених 

током реализације пројектних активности, морају бити и саставни део извештаја.   

Комисија за анализу подржаних пројеката по Конкурсу за суфинансирање пројеката 

производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2017.години из буџета 

општине Сокобања: 

 

1. Љубинко Миленковић, директор ТОСБ, председник Комисије 

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

Комисије 

3. Душица Станковић, руководилац Одељења за општу управу и друштвене делатности, 

члан Комисије 

 

 

http://www.juznevesti.com/

