На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Сл.гласник РС“,
бр.83/2014, 58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење), члана 24. Правилника о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
(„Сл.гласник РС“, бр.16/2016 и 8/2017), члана 66. Статута Општине Кладово („Сл. лист
Општине Кладово“ бр. 7/2019), Конкурсa за суфинансирање проjеката производње
медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Кладово у
2020. години, број: 650-1/2020-II, који је, дана 17.01.2020.године, расписало Општинско
веће општине Кладово, предлога Стручнe комисијe за оцену пројеката поднетих на
Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног
информисања на територији општине Кладово у 2020. години (у даљем тексту: Комисија),
именована Решењем о именовању чланова Комисије за оцену пројеката поднетих на
Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног
информисања на територији општине Кладово у 2020. години број: 650-1/2020-II од 11.
маја 2020. године, председник Општинског већа Општине Кладово, дана 13. маја 2020.
године, донео је:
РЕШЕЊЕ

о расподели средстава за суфинансирање проjеката производње
медијских садржаја из области jавног информисања на територији
општине Кладовоу 2020. години

I
Средства из буџета Општине Кладово за 2020. годину намењена за суфинансирање
пројеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији
општине Кладовоу 2020. години у укупном износу од 4.910.000,00 (словима: четири
милиона деветсто десет хиљада) динара, расподељују се следећим подносиоцима предлога
пројеката:
Подносилац пројекта: НИД Компанија Новости АД
Назив пројекта: Кладово – расположиви ресурси – темељ развоја
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Дневни лист „Вечерње
новости“
Форма медија: Дневне и периодичне новине
Износ средстава за која аплицира: 530.000,00 дин. (укупна вредност пројекта
676.479,16 дин.) – ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД 150.000,00 (словима: сто педесет
хиљада) ДИНАРА;
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Подносилац пројекта: Радио телевизија Мајданпек д.о.о. (Т1 телевизија)
Назив пројекта: Поглед у прошлост

Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: РТВ Мајданпек - Т1
телевизија
Форма медија: Телевизијски програм
Износ средстава за која аплицира: 2.300.000,00 дин. (укупна вредност пројекта
4.600.000,00 дин.) – ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД 1.500.000,00 (словима: један милион
петсто хиљада) ДИНАРА;
Подносилац пројекта: Агенција за телевизијску продукцију „South side“ Ниш
Назив пројекта: Перспективе развоја пољопривреде Србије
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: ТВ Исток и ТВ Бор
Форма медија: Телевизијски програм
Износ средстава за која аплицира: 300.000,00 дин. (укупна вредност пројекта
817.000,00 дин.) – ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД 80.000,00 (словима: осамдесет хиљада)
ДИНАРА
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Подносилац пројекта: Мото Боем Транс ДОО
Назив пројекта: Потенцијал Кладова
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: МБ ПОРТАЛ Неготин
Форма медија: Самостална електронска издања интернет портали
Износ средстава за која аплицира: 810.000,00 дин. (укупна вредност пројекта
1.012.500,00 дин.) – ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД 350.000,00 (словима: триста педесет
хиљада) ДИНАРА
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5.
Подносилац пројекта: Весна Радуловић ПР, Издавање новина Завичај народне
новине Неготин
Назив пројекта: Информативни мост од завичаја до дијаспоре
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Завичај Народне новине
Форма медија: Дневне и периодичне новине
Износ средстава за која аплицира: 395.000,00 дин. (укупна вредност пројекта
495.000,00 дин.) – ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД 70.000,00 (словима: седамдесет хиљада)
ДИНАРА
Подносилац пројекта: BALCAN MEDIA PRESS DOO BEOGRAD
Назив пројекта: Кладово кроз традицију и културу
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: BALCAN MEDIA PRESS
DOO BEOGRAD (Часопис „Афера“)
Форма медија: Дневне и периодичне новине
Износ средстава за која аплицира: 732.800,00 дин. (укупна вредност пројекта
916.000,00 дин.) – ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД 80.000,00 (словима: осамдесет хиљада)
ДИНАРА
6.

7.
Подносилац пројекта: Милош Петровић, ПР Агенција рекламних делатности АС
Медиа, Зајечар
Назив пројекта: Унапређење туристичке понуде Општине Кладово кроз младе
предузетнике

Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Веб портал „Источне
вести“
Форма медија: Самостална електронска издања интернет портали
Износ средстава за која аплицира: 450.000,00 дин. (укупна вредност пројекта
569.000,00 дин.) – ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД 80.000,00 (словима: осамдесет хиљада)
ДИНАРА
Подносилац пројекта: „Штампа, радио и филм“ ДОО Бор
Назив пројекта: Хроника Кладова
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Телевизија Бор
Форма медија: Телевизијски програм
Износ средстава за која аплицира: 650.000,00 дин. (укупна вредност пројекта :
1.300.000,00 дин.) – ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД 300.000,00 (словима: триста хиљада)
ДИНАРА
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Подносилац пројекта: Друштво са ограниченом одговорношћу за издавање
новина „ММ БОНЕД“, Бор
Назив пројекта: Кладово по мери грађана
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Недељник Тимочке
крајине „Тимочке“
Форма медија: Дневне и периодичне новине
Износ средстава за која аплицира: 401.445,00 дин. (укупна вредност пројекта
501.831,00 дин.) – ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД 100.000,00 (словима: сто хиљада)
ДИНАРА
10.
Подносилац пројекта: Друштво са ограниченом одговорношћу за радио и
телевизију, РТВ Кладово, Кладово
Назив пројекта: Кладовска хроника
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: ТВ Кладово
Форма медија: Телевизијски програм
Износ средстава за која аплицира: 2.500.000,00 дин. (укупна вредност пројекта :
5.000.000,00 дин.) – ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД 1.800.000,00 (словима: један милион
осамсто хиљада) ДИНАРА;
Подносилац пројекта: ДОО „ISTOK COMPANY“ Салаш ТВ Исток
Назив пројекта: Кладово у кадру
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: ТВ Исток
Форма медија: Телевизијски програм
Износ средстава за која аплицира: 1.500.000,00 дин. (укупна вредност пројекта
3.000.000,00 дин.) – ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД 400.000,00 (словима: четристо
хиљада) ДИНАРА
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II
Решење ступа на снагу даном објављивања.

Решење о расподели средстава објављује се на званичном сајту Општине Кладово
www.kladovo.org.rs и у „Службеном листу Општине Кладово“.
Решење се доставља сваком учеснику конкурса у електронској форми.
III
Сви учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог дужни су
да без одлагања, а најкасније у року од 15 (словима: петнаест) дана, доставе нову
спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима (Ревидирани буџет
пројекта), односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.
IV
Решење је основ за закључење уговора са подносиоцем прелога пројекта који је
добио средства за суфинансирање пројектних активности.
Образложење
По расписаном Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских
садржаја из области jавног информисања на територији општине Кладово у 2020. години,
број: 650-1/2020-II, који је, дана 17.01.2020.године, расписало Општинско веће општине
Кладово (у даљем тексту: Конкурс), пристигло је укупно 26 (словима: двадесет шест)
благовремених пријава, од којих је 25 (словима: двадесет пет) пријава уредно и потпуно,
док је 1 (словима: једна) пријава неуредна, односно непотпуна. Неблаговремених пријава
није било.
Стручна комисија формирана Решењем председника Општинског већа општине
Кладово број: 650-1/2020-II, од 11.05.2020. године, за оцену пројеката поднетих на
Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног
информисања на територији општине Кладово у 2020. години, број: 650-1/2020-II, који је,
дана 17.01.2020.године, расписало Општинско веће општине Кладово, је на радном
састанку, одржаном дана 13.05.2020 године, разматрала приспеле предлоге пројеката и
предложила да се средства распореде на начин како је дато у диспозитиву овог Решења,
односно Комисија је предлоге пројеката оценила на следећи начин:
Подносилац пројекта: Мултикултура Србије – удружење грађана
Назив пројекта: Права и могућности запошљавања инвалида рада у Кладову
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Новости дана
Форма медија: Самостална електронска издања интернет портали
Износ средстава за која аплицира: 200.000,00 дин. (укупна вредност пројекта
252.000,00 дин.)
На основу предложеног пројекта Комисија је дошла до закључка да би се овим
пројектом у одређиеној мери задовољио јавни интерес становништва у области јавног
информисања правима и могућностима запошљавања инвалида рада у Кладову. Чланови
Комисије су сагласни да предложени пројекат обрађује тему од значаја за дату циљну
групу, као и да садржај представља и тематски (жанровски) и временски заокружену
програмску целину. Међутим, наведено је да у тексту предлога пројекта није дат опис
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стања као и да ни на који начин нису идентификовани проблеми, те да се реализацијом
пројекта не би могло измерити на који начин и у коликој би мери били остварени општи и
специфични циљеви описани у предлогу пројекта, односно које би се квалитативне и
квантитативне промене десиле реализацијом самог пројекта, имајући у виду да би у
оквиру пројекта била израђена само 4 медијкса садржаја –ауторска текста. Исто тако,
доведена је у питање и одрживост пројекта по завршетку суфинансирања. На основу самог
предлога пројекта као и пратеће документације не могу утврдити прецизни трошкови нити
активности на које би била утрошена додељена средства, што није у складу са
принципима и стандардима пројектног суфинасирања, с´тога, Комисија предлаже да се
овај пројекат не суфинасира.
Подносилац пројекта: ДОО РЕОРГАНИЗАЦИЈА НИШ
Назив пројекта: Да роде не заобилазе Кладово
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Новости дана
Форма медија: Самостална електронска издања интернет портали
Износ средстава за која аплицира: 215.000,00 дин. (укупна вредност пројекта
269.000,00 дин.)
Након извршене анализе, Комисија је оценила да би се овим пројектом, који је
идентичан као и онај који је подносилац пројекта поднео по Конкурсу из 2019. године,
задовољио јавни интерес становништва у области јавног информисања о стерилитету и
поступцима вештачке оплодње као и о важности репродуктивног здравља. Такође, додато
је да је проблем стерилитета, иако евидентан на локалном нивоу, истовремено и
национални проблем. Чланови Комисије су сагласни да предложени пројекат обрађује
тему од значаја за дату циљну групу, као и да садржај представља и тематски (жанровски)
и временски заокружену програмску целину. Ипак, како у самом предлогу пројекта нису
понуђени адекватни одговори на постојеће и потенцијалне ризике, те да се реализацијом
пројекта не би могло измерити на који начин и у коликој би мери били остварени општи и
специфични циљеви описани у предлогу пројекта, односно које би се квалитативне и
квантитативне промене десиле реализацијом самог пројекта, тј. у којој мери и на који
начин би пројекат утицао на циљне групе и колики је степен утицаја пројекта на квалитет
информисања циљне групе, а имајући у виду и питање одрживости самог пројекта,
Комисија је мишљења да овај пројекат не треба суфинансирати.
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Подносилац пројекта: Мото Боем Транс ДОО, Огранак ТВ Транс Неготин
Назив пројекта: Кладово Инфо
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Телевизија Транс Неготин
Форма медија: Телевизијски програм
Износ средстава за која аплицира: 1.750.500,00 дин. (укупна вредност пројекта
3.501.000,00 дин.)
Чланови Комисије су изнели мишљење да овај пројекат, који је у великој мери исти
као и они које је подносилац пројекта поднео по Конкурсу из 2019. и 2018. године, не би
допринео остваривању јавног интереса ни грађана који живе на територији општине
Кладово ни других, и да представља једноставно преношење информација без
новинарско-истраживачког приступа, зато што се садржаји информативног карактера не
могу сврстати у производњу медијског садржаја. У самом предлогу пројекта, осим што
није заступљен новинарско истраживачки приступ, није јасно дат значај реализације
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пројекта, нема заокружене програмске целине ни тематски, а ни у жанровском нити у
временском смислу. Такође није јасно дат опис стања и ни на који начин нису
идентификовани проблеми, те је донет закључак да предлог пројекта и не доприноси
унапређивању новинарског и медијског професионализма и осталих медијских садржаја
који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих
области живота, без дискриминације.и развоју образовања, укључујући и медијску
писменост као део образовног система, науке, спорта, заштитe животне средине и здравља
људи, као и да није у складу са стандардима и принципима пројектног суфинансирања у
области јавног информисања. Осим наведеног, нису наведени ни показатељи који могу
дефинисати усклађеност предвиђених трошкова са пројектним активностима, односно не
постоји економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне
активности, а истакнуто је и да се реализацијом пројекта не би могло измерити на који
начин и у коликој би мери били остварени општи и специфични циљеви описани у
предлогу пројекта. Посебан акценат је стављен на чињеницу да предлог пројекта не
садржи ниједну специфичну активност која није основна делатност подносиоца предлога
пројекта и која се и иначе реализује невезано за предложени пројекат, те самим тим, да не
би била испуњена сврха конкурса, па Комисија предлаже да се пројекат не суфинансира.
Подносилац пројекта: НИД Компанија Новости АД
Назив пројекта: Кладово – расположиви ресурси – темељ развоја
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Дневни лист „Вечерње
новости“
Форма медија: Дневне и периодичне новине
Износ средстава за која аплицира: 530.000,00 дин. (укупна вредност пројекта
676.479,16 дин.)
На основу предложеног пројекта, Комисија је дошла до закључка да су
испоштовани стандарди и принципи пројектног суфинансирања и да би се његовом
реализацијом у одређеној мери остварио јавни интерес у области јавног информисања, као
и да се подстиче новинарско-истраживачки приступ, медијски плурализам и
унапређивање новинарског и медијског професионализма и осталих медијских садржаја
који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих
области живота, без дискриминације и развоју образовања, укључујући и медијску
писменост као део образовног система, науке, спорта, заштитe животне средине и здравља
људи. Приметан je новинарско истраживачки приступ а степен утицаја пројекта на
квалитет информисања примарних и секундарних циљних група, је потенцијално висок.
Осим наведеног, Комисија је оценила да, посматрајући економску оправданост
предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности предвиђени трошкови нису
усклађени са пројектним активностима, те предлаже да се овај пројекат суфинансира
износом од 150.000,00 динара.
4.

Подносилац пројекта: Мото Боем Транс ДОО, Огранак ТВ Транс Неготин
Назив пројекта: Кладово – бисер на Дунаву
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Реч Истока
Форма медија: Дневне и периодичне новине
Износ средстава за која аплицира: 530.000,00 дин. (укупна вредност пројекта
676.479,16 дин.)
5.

Комисија је изнела став да је пројекат формулисан уопштено, да нема заокружене
програмске целине ни у жанровском ни у временском ни у тематском смислу, да није
усклађен са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, те да се
реализацијом пројекта не би могло измерити на који начин и у коликој би мери били
остварени општи и специфични циљеви описани у предлогу пројекта, односно које би се
квалитативне и квантитативне промене десиле реализацијом самог пројекта односно у
којој мери и на који начин би пројекат утицао на циљне групе и колики је степен утицаја
пројекта на квалитет информисања циљне групе. Осим наведеног, доведена је у питање и
одрживост пројекта по завршетку суфинансирања. На основу самог предлога пројекта као
и пратеће документације не могу утврдити прецизни трошкови нити активности на које би
била утрошена додељена средства, што није у складу са принципима и стандардима
пројектног суфинасирања, с´тога, Комисија предлаже да се овај пројекат не суфинасира.
Подносилац пројекта: НОВОСТИ ДАНА.РС ДОО Ниш - Медијана
Назив пројекта: Туризам као лек за сиромаштво у општини Кладово
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Новости дана
Форма медија: Самостална електронска издања интернет портали
Износ средстава за која аплицира: 350.000,00 дин. (укупна вредност пројекта
438.000,00 дин.)
Оцена Комисије је да је пројекат, који је у великој мери исти као и онај који је
подносилац пројекта поднео по Конкурсу из 2018. године, формулисан уопштено, односно
да нису идентификовани конкретни проблеми циљних група, које такође нису прецизно
дефинисане да нема иновативног елемента у пројекту, а ни новинарско истраживачког
приступа, као и да предвиђени трошкови нису усклађени са пројектним активностима, тј.
да не постоји економска оправданост у односу на циљ и пројектне активности. Истакнуто
је и да се реализацијом пројекта не би могло измерити на који начин и у коликој би мери
били остварени општи и специфични циљеви описани у предлогу пројекта, односно које
би се квалитативне и квантитативне промене десиле реализацијом самог пројекта и
колики је степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе. На основу свега
наведеног, а полазећи од тога да једноставна презентација туристичких потенцијала
Општине Кладово не пружа гаранције за одрживост нити за остваривање циљева пројекта,
Комисија предлаже да се овај пројекат не суфинансира.
6.

Подносилац пројекта: Радио телевизија Мајданпек д.о.о. (Т1 телевизија)
Назив пројекта: Поглед у прошлост
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: РТВ Мајданпек - Т1
телевизија
Форма медија: Телевизијски програм
Износ средстава за која аплицира: 2.300.000,00 дин. (укупна вредност пројекта
4.600.000,00 дин.)
Комисија је оценила да предложени пројекат испуњава критеријуме производње
медијског садржаја по принципима и стандардима пројектног суфинансирања и да се
истим остварује јавни интерес у области јавног информисања, не само грађана општине
Кладово, већ и шире популације, као и да се подстиче новинарско-истраживачки приступ,
медијски плурализам и унапређивање новинарског и медијског професионализма и
осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за
7.

информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације и развоју
образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система, науке, спорта,
заштитe животне средине и здравља људи, да је предложеним пројектом у потпуности
заокружена програмска целина и у тематском и у временском смислу, а посебно имајући у
виду да су пројектом обухваћене специфичне теме из области туризма који je истовремено
и један од стратешких праваца развоја Општине Кладово и представљена културна
наслеђа, археолошка налазишта и културно-историјски споменици и знаменитости, чиме
се доприноси подизању нивоа информисаности, а самим тим и нивоа свести грађана о
значају очувања и заштите културне баштине.
Такође, Комисија је мишљења да тражени износ од 2.300.000,00 динара није
економски усклађен у односу на пројектне активности, али узимајући у обзир да дби
пројекат био реализован кроз 22 емисије које би биле емитоване на РТВ Мајданпек - Т1
телевизији са регионалном покривеношћу сигналом, као и да се предлог пројекта бави
темама које су и стратешки циљеви развоја Општине Кладово, Комисија предлаже да се
овај пројекат суфинансира у износу од 1.500.000,00 динара.
8.
Подносилац пројекта: Удружење за едукацију пољопривредника и грађана
„Знање – имање“)
Назив пројекта: Сеоски и пољопривредни путокази општине Кладово
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Моје село (интернет
портал и ТВ емисија)
Форма медија: Самостална електронска издања интернет портали и Телевизијски
програм
Износ средстава за која аплицира: 112.000,00 дин. (укупна вредност пројекта
140.000,00 дин.)
Комисија је изнела став да предложени пројекат делимично испуњава критеријуме
производње медијског садржаја по принципима и стандардима пројектног суфинансирања
Пројекат обрађује тему из области пољопривреде у општини Кладово која јесте од значаја,
али у самом предлогу нема заступљености иновативног елемента ни новинарско
истраживачког приступа, медијског плурализма, сам предлог је дат уопштено. Поред
поменутог, не постоји економска оправданост предлога буџета у односу на циљ и
пројектне активности, нема гаранција да ће циљеви наведени у пројекту уопште бити
постигнути, с' обзиром на постојеће и потенцијалне ризике, не постоје индикатори којима
би се могло утврдити да ли су општи и специфични циљеви остварени, односно нису
наведени показатељи који могу дефинисати настале промене након реализације пројекта и
колики је степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе, нема гаранција
да ће пројекат бити одржив након завршетка суфинансирања пројекта, те Комисија
предлаже да се пројекат не суфинансира.
Подносилац пројекта: Синдикат новинара Србије
Назив пројекта: Дијалогом до професионалног новинарства у Кладову
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Сајт Синдиката новинара
Србије
Форма медија: Самостална електронска издања интернет портали
Износ средстава за која аплицира: 364.000,00 дин. (укупна вредност пројекта
464.000,00 дин.)
9.

Комисија је мишљења да предлог пројекта уважава стандарде и принципе
пројектног суфинансирања и да би јавни интерес, пре свега грађана општине Кладово, у
одређеној мери био остварен, али пројектом предвиђени трошкови нису усклађени са
пројектним активностима и нема економске оправданости предлога буџета у односу на
циљ и пројектне активности. Поред тога, не постоје индикатори којима би се могло
утврдити да ли су општи и специфични циљеви остварени, односно нису наведени
показатељи који могу дефинисати настале промене након реализације пројекта и колики је
степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе, нема гаранција да ће
пројекат бити одржив након завршетка суфинансирања пројекта. Посебан акценат
стављен је на чињеницу да предлог пројекта не садржи ниједну специфичну активност
која није основна делатност подносиоца предлога пројекта и која се и иначе реализује,
невезано за овај пројекат, те самим тим, не би била испуњена сврха конкурса, из ког
разлога Комисија предлаже да се пројекат не суфинансира.
Подносилац пројекта: Продукција Кључ доо, Врњачка Бања
Назив пројекта: Тако то жене раде
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Студио Б
Форма медија: Телевизијски програм
Износ средстава за која аплицира: 250.000,00 дин. (укупна вредност пројекта
2.004.000,00 дин.)
Чланови Комисије су сагласни да предложени пројекат обрађује тему од значаја за
дату циљну групу, као и да садржај представља и тематски (жанровски) и временски
заокружену програмску целину. Ипак, у самом предлогу пројекта нису понуђени
адекватни одговори на постојеће и потенцијалне ризике, те да се реализацијом пројекта не
би могло измерити на који начин и у коликој би мери били остварени општи и
специфични циљеви описани у предлогу пројекта, односно које би се квалитативне и
квантитативне промене десиле реализацијом самог пројекта, односно у којој мери и на
који начин би пројекат утицао на циљне групе и колики је степен утицаја пројекта на
квалитет информисања циљне групе и нема усклађености планираних активности са
циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група. Осим наведеног, доведена
је у питање и одрживост пројекта по завршетку суфинансирања. На основу самог предлога
пројекта као и пратеће документације не могу утврдити прецизни трошкови нити
активности на које би била утрошена додељена средства, што није у складу са
принципима и стандардима пројектног суфинасирања, с´тога, Комисија предлаже да се
овај пројекат не суфинасира.
10.

Подносилац пројекта: Агенција за телевизијску продукцију „South side“ Ниш
Назив пројекта: Перспективе развоја пољопривреде Србије
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: ТВ Исток и ТВ Бор
Форма медија: Телевизијски програм
Износ средстава за која аплицира: 300.000,00 дин. (укупна вредност пројекта
817.000,00 дин.)
Мишљење Комисије је да се предложеним пројектом остварује јавни интерес у
области јавног информисања, као и да се подстиче новинарско-истраживачки приступ,
медијски плурализам и унапређивање новинарског и медијског професионализма и
осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за
11.

информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације и развоју
образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система, науке, спорта,
заштитe животне средине и здравља људи, да исти испуњава критеријуме производње
медијског садржаја по принципима и стандардима пројектног суфинансирања и да се
истим у потпуности, да је предложеним пројектом у потпуности заокружена програмска
целина и у тематском и у временском смислу, постигнут је висок степен утицаја пројекта
на квалитет информисања циљних група, да предложени пројекат обрађује тему од значаја
за дату циљну групу, с´ обзиром да су обрађене теме из области пољпривреде, која је један
од стратешких праваца развоја Општине Кладово.
Такође, Комисија је мишљења да тражени износ од 300.000,00 динара није
економски оправдан у односу на циљ и пројектне активности и да нема усклађености
планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних
група, али узимајући у обзир да се предлог пројекта бави темама које су и стратешки
циљеви развоја Општине Кладово, Комисија предлаже да се овај пројекат суфинансира у
износу од 80.000,00 динара.
12.
Подносилац пројекта: Corvus друштво за аудио и видео продукцију и
дистрибуцију доо Београд, Чукарица
Назив пројекта: Пулс Кладова
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: аСрбија
Форма медија: Самостална електронска издања интернет портали
Износ средстава за која аплицира: 500.000,00 дин. (укупна вредност пројекта
625.000,00 дин.)
Чланови Комисије сагласни су у оцени да овај пројекат не треба финансијски
подржати, с´ обзиром да пуко преношење информација без новинарско-истраживачког
приступа не представља производњу медијског садржаја. Како је наведено у опису
пројекта: „Унос постојећих информација из области привреде, културе, спорта, здравства,
образовања, сервисних информација са сајта општине Кладово на портал аСрбија“ као и
дневно ажурирање истих, не подстиче новинарско-истраживачки приступ, медијски
плурализам и унапређивање новинарског и медијског професионализма и осталих
медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и
садржајима из свих области живота, без дискриминације и развоју образовања,
укључујући и медијску писменост као део образовног система, науке, спорта, заштитe
животне средине и здравља људи и није у складу са стандардима и принципима
пројектног суфинансирања у области јавног информисања, у пројекту нема заокружене
програмске целине ни у жанровском ни временском смислу. Осим наведеног, нису
наведени ни показатељи који могу дефинисати усклађеност предвиђених трошкова са
пројектним активностима. Посебан акценат стављен је на чињеницу да предлог пројекта
не садржи ниједну специфичну активност која није основна делатност подносиоца
предлога пројекта и која се и иначе реализује, невезано за овај пројекат, те самим тим, не
би била испуњена сврха конкурса, из ког разлога Комисија предлаже да се пројекат не
суфинансира.
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Подносилац пројекта: Мото Боем Транс ДОО
Назив пројекта: Потенцијал Кладова
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: МБ ПОРТАЛ Неготин

Форма медија: Самостална електронска издања интернет портали
Износ средстава за која аплицира: 810.000,00 дин. (укупна вредност пројекта
1.012.500,00 дин.)
На основу предложеног пројекта Комисија је дошла до закључка да су делимично
испоштовани стандарди и принципи пројектног суфинансирања и да би његово
остваривање било у јавном интересу и грађана општине Кладово и шире популације и
допринело задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих
области живота, без дискриминације и развоју образовања, укључујући и медијску
писменост као део образовног система, науке, спорта, заштитe животне средине и здравља
људии. Имајући у виду да су пројектом обухваћене теме које су стратешки правци развоја
Општине Кладово, односно да пројекат обрађује теме које су стубови развоја Кладова
(туризам, мала привреда и пољопривреда) и потенцијално нуди решења за проблеме са
којима се грађани свкодневно сусрећу. Комисија је изнела став да је тражени износ од
810.000,00 динара превисок, односно није економски оправдан у односу на пројектне
активности те да би се циљ пројекта могао постићи и са мањим износом, а уважавајући и
чињеницу да би пројекат био реализован кроз 90 објава на порталу и постојање капацитета
са становишта неопходних ресурса за реализацију пројекта, предлаже да се овај пројекат
суфинансира износом од 350.000,00 динара.
Подносилац пројекта: „PROGLAS PUBLIC RELATIONS“ d.o.o.
Назив пројекта: Водич кроз дијабетес
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Студио Б
Форма медија: Телевизијски програм
Износ средстава за која аплицира: 400.000,00 дин. (укупна вредност пројекта :
12.390.000,00 дин.)
Чланови Комисије су мишљења да би се овим пројектом задовољио јавни интерес
становништва у области јавног информисања о дијабетесу, да предложени пројекат
обрађује тему од значаја за дату циљну групу, као и да садржај представља и тематски
(жанровски) и временски заокружену програмску целину. Ипак, како у самом предлогу
пројекта нису понуђени адекватни одговори на постојеће и потенцијалне ризике, те да се
реализацијом пројекта не би могло измерити на који начин и у коликој би мери били
остварени општи и специфични циљеви описани у предлогу пројекта и које би се
квалитативне и квантитативне промене десиле реализацијом самог пројекта, односно у
којој мери и на који начин би пројекат утицао на циљне групе и колики је степен утицаја
пројекта на квалитет информисања циљне групе и да нема усклађености планираних
активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група па се не
могу утврдити прецизни трошкови нити активности на које би била утрошена додељена
средства, што није у складу са принципима и стандардима пројектног суфинасирања,
имајући у виду и питање одрживости самог пројекта, Комисија је мишљења да овај
пројекат не треба суфинансирати.
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15.
Подносилац пројекта: Весна Радуловић ПР, Издавање новина Завичај народне
новине Неготин
Назив пројекта: Информативни мост од завичаја до дијаспоре
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Завичај Народне новине
Форма медија: Дневне и периодичне новине

Износ средстава за која аплицира: 395.000,00 дин. (укупна вредност пројекта
495.000,00 дин.)
Комисија сматра да овај пројекат делимично задовољава принципе и стандарде
пројектног суфинансирања и да би се његовом реализацијом остварио јавни интерес и то
не само становника општине Кладовo, већ и шире популације, с' обзиром да се, осим
проблемом повећања животног стандарда довођењем домаћих и страних инвеститора са
освртом на инвестициона улагања српских држављана из овог краја који су на
привременом раду у иностранству, бави и темом јачања веза и успостављања боље
сарадње привреде, институција, установа, а пре свега грађана са територије општине
Кладово са дијаспором, посебно уважавајући чињеницу да је велики број грађана из
Источне Србије у иностранству којима треба пружити правовремену и објективну
информацију о дешавањима у родном крају, као и темама као што су култура, традиција,
али и миграција становништва што све упућује да је пројекат од посебног значаја за
информисање становништва на територији општине Кладово. Пројектом се подстиче
новинарско-истраживачки приступ, медијски плурализам и унапређивање новинарског и
медијског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању
потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без
дискриминације и развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део
образовног система, науке, спорта, заштитe животне средине и здравља људи и могуће је
остварити висок степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе.
Са становишта економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и
пројектне активности, с' обзиром да се ради о штампаном медију који се у мањем обиму
дистрибуира на територији општине Кладово и у иностранству, Комисија је установила да
би јавни интерес био остварен у мањем проценту, те је предложила да се наведени
пројекат суфинансира износом од 70.000,00 динара.
Подносилац пројекта: BALCAN MEDIA PRESS DOO BEOGRAD
Назив пројекта: Кладово кроз традицију и културу
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: BALCAN MEDIA PRESS
DOO BEOGRAD (Часопис „Афера“)
Форма медија: Дневне и периодичне новине
Износ средстава за која аплицира: 732.800,00 дин. (укупна вредност пројекта
916.000,00 дин.)
На основу предложеног пројекта Комисија је дошла до закључка да су
испоштовани стандарди и принципи пројектног суфинансирања и да би се његовом
реализацијом у одређеној мери остварио јавни интерес и грађана општине Кладово и шире
популације у области јавног информисања и како је наведено у пројекту, допринело
очувању традиције и развоја културног и уметничког стваралаштва и културне свести
становништва, подстиче се стзваралаштво, омасовљују културна дешавања, да се подстиче
новинарско-истраживачки приступ, медијски плурализам и унапређивање новинарског и
медијског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању
потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без
дискриминације и развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део
образовног система, науке, спорта, заштитe животне средине и здравља људи, да је
предложеним пројектом заокружена програмска целина и у тематском и у временском
смислу, а степен утицаја пројекта на квалитет информисања примарних и секундарних
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циљних група, посебно туристичких организација, других културних установа и
организација, страних и домаћих туриста и заинтересованих агенција као и целокупног
становништва Тимочке Крајине и Источне Србије, али и дијаспоре, је потенцијално висок.
Како је и наведено у самом тексту предлога шројекта „позитиван утицај на становништво
општине Кладово (градско и сеоско) огледа се у томе што долази до повећања културне
свести, а самим тим и до интересовања за директним учешћем у културним
манифестацијама, било као учесници или публика.“
Пројекат би био реализован кроз 4 стране у 6 месечних издаања штампаног медија,
те посматрајући економску оправданост предлога буџета у односу на пројектне
активности Комисија је оценила да предвиђени трошкови нису усклађени са пројектним
активностима и очекиваним резултатима, те предлаже да се овај пројекат суфинансира
износом од 80.000,00 динара.
17.
Подносилац пројекта: Милош Петровић, ПР Агенција рекламних делатности АС
Медиа, Зајечар
Назив пројекта: Унапређење туристичке понуде Општине Кладово кроз младе
предузетнике
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Веб портал „Источне
вести“
Форма медија: Самостална електронска издања интернет портали
Износ средстава за која аплицира: 450.000,00 дин. (укупна вредност пројекта
569.000,00 дин.)
Комисија је изнела мишљење да се овим пројектом остварује јавни интерес грађана
општине Кладово, те да би истим била остварена сврха, циљ и намена Конкурса. Пројекат
обрађује теме из области туризма у општини Кладово која јесте од значаја и то не само на
локалном нивоу, заступљен је иновативни елеменат у пројекту изражен је новинарско
истраживачки приступ, постоји заокружена програмска целина и у тематском и у
временском смислу и постоје капацитети са становишта неопходних ресурса за
реализацију пројекта, могуће је остварити висок степен утицаја пројекта на квалитет
информисања циљне групе, план реализације пројекта добро је разрађен и у великој мери
је изводљив, али да предлог буџета ипак није економски оправдан у односу пројектне
активности, па Комисија предлаже да се овај пројекат суфинансира износом од 80.000,00
динара.
18.
Подносилац пројекта: Драган Манзаловић, ПР Информационо услужне
делатности Манзи, Зајечар
Назив пројекта: Вратимо децу на фудбалске терене у Кладову
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: MAXSPORT
Форма медија: Самостална електронска издања интернет портали
Износ средстава за која аплицира: 300.000,00 дин. (укупна вредност пројекта
400.000,00 дин.)
Оцена Комисије је да је пројекат формулисан уопштено, да нема иновативног
елемента у пројекту, а ни новинарско истраживачког приступа, као и да предвиђени
трошкови нису усклађени са пројектним активностима, тј. да не постоји економска
оправданост у односу на циљ и пројектне активности, а с' обзиром да се ради о
електронском медију – интернет страници као врсти јавног гласила јавни интерес би био

остварен у релативно малој мери као и степен утицаја пројекта на квалитет информисања
циљне групе. Истакнуто је и да се реализацијом пројекта не би могло измерити на који
начин и у коликој би мери били остварени општи и специфични циљеви описани у
предлогу пројекта, односно које би се квалитативне и квантитативне промене десиле
реализацијом самог пројекта, то јест индикатори који омогућавају праћење реализације
нису мерљиви. На основу свега наведеног, Комисија предлаже да се овај пројекат не
суфинансира.
Подносилац пројекта: „Штампа, радио и филм“ ДОО Бор
Назив пројекта: Хроника Кладова
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Телевизија Бор
Форма медија: Телевизијски програм
Износ средстава за која аплицира: 650.000,00 дин. (укупна вредност пројекта :
1.300.000,00 дин.)
На основу предложеног пројекта Комисија је дошла до закључка да су делимично
испоштовани стандарди и принципи пројектног суфинансирања и да би његово
остваривање било у јавном интересу и грађана општине Кладово и шире популације. Како
пројекат обрађује теме из свакодневног живота грађана и потенцијално нуди решења за
проблеме са којима се грађани свкодневно сусрећу, што доприноси и задовољавању
потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без
дискриминације, а уважавајући капацитете са становишта неопходних ресурса за
реализацију пројекта и чињеницу да би пројекат био реализован кроз емисије које би биле
емитоване на Телевизији Бор са регионалном покривеношћу сигналом, а полазећи од
разрађености и изводљивости плана реализације пројекта и степена утицаја пројекта на
квалитет информисања циљне групе, Комисија је изнела став да је тражени износ од
650.000,00 динара превисок, односно није економски оправдан у односу на пројектне
активности, те да би се циљ пројекта могао постићи и са мањим износом, па с´ тога
предлаже да се овај пројекат суфинансира износом од 300.000,00 динара.
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20.
Подносилац пројекта: Друштво са ограниченом одговорношћу за издавање
новина „ММ БОНЕД“, Бор
Назив пројекта: Растимо здраво
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Интернет портал Тимочке
Крајине „Тимочке“
Форма медија: Самостална електронска издања интернет портали
Износ средстава за која аплицира: 389.295,00 дин. (укупна вредност пројекта
486.639,00 дин.)
Чланови Комисије су сагласни да би се овим пројектом делимично задовољио јавни
интерес становништва у области јавног информисања о стању физичке културе и спорта у
кладовским основним школама, као и да предложени пројекат обрађује тему од значаја за
дату циљну групу. Ипак, како у самом предлогу пројекта нису понуђени адекватни
одговори на постојеће и потенцијалне ризике, те да се реализацијом пројекта не би могло
измерити на који начин и у коликој би мери били остварени општи и специфични циљеви
описани у предлогу пројекта, односно које би се квалитативне и квантитативне промене
десиле реализацијом самог пројекта, односно у којој мери и на који начин би пројекат
утицао на циљне групе и колики је степен утицаја пројекта на квалитет информисања

циљне групе, а имајући у виду и питање одрживости самог пројекта, уважавајући
чињеницу да је 20 медијских садржаја на порталу www.timocke.rs недовољно за наведени
утицај, Комисија је мишљења да овај пројекат не треба суфинансирати.
21.
Подносилац пројекта: Друштво са ограниченом одговорношћу за издавање
новина „ММ БОНЕД“, Бор
Назив пројекта: Кладово по мери грађана
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Недељник Тимочке
крајине „Тимочке“
Форма медија: Дневне и периодичне новине
Износ средстава за која аплицира: 401.445,00 дин. (укупна вредност пројекта
501.831,00 дин.)
Чланови Комисије су сагласни у оцени да предложени пројекат делимично испуњава
критеријуме производње медијског садржаја по принципима и стандардима пројектног
суфинансирања и да би се његовом реализацијом у одређеној мери остварио јавни
интерес у области јавног информисања, узимајући у обзир да се предлог пројекта бави
темама које су три стуба развоја општине Кладово, да би се остваривала намена конкурса,
да постоји усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима
циљних група, чије су потребе идентификоване и јасно дефинисане. Афирмација
привредног, пољпривредног и туристичког потенцијала општине Кладово и боље
информисање грађана о могућностима развоја, као обрађене теме јесу од значаја, присутан
је новинарско истраживачки приступ, реализацијом пројекта могло би се измерити на који
начин и у коликој би мери били остварени општи и специфични циљеви описани у
предлогу пројекта, односно које би се квалитативне и квантитативне промене десиле
реализацијом самог пројекта и у којој мери и на који начин би пројекат утицао на циљне
групе и колики је степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе, у
самом предлогу заступљен је иновативни елеменат. Поред поменутог, не постоји
економска оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности, тј.
предвиђени трошкови нису усклађени са пројектним активностима, те из тих разлога
Комисија је мишљења да овај пројекат треба суфинансирати са 100.000,00 динара.
22.
Подносилац пројекта: Друштво са ограниченом одговорношћу за радио и
телевизију, РТВ Кладово, Кладово
Назив пројекта: Кладовска хроника
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: ТВ Кладово
Форма медија: Телевизијски програм
Износ средстава за која аплицира: 2.500.000,00 дин. (укупна вредност пројекта :
5.000.000,00 дин.)
На основу предложеног пројекта Комисија је дошла до закључка да су делимично
испоштовани стандарди и принципи пројектног суфинансирања и да би његово
остваривање било у јавном интересу и грађана општине Кладово и шире популације и
допринело задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих
области живота, без дискриминације. Имајући у виду да пројекат обрађује теме из
свакодневног живота грађана и потенцијално нуди решења за проблеме са којима се
грађани свкодневно сусрећу, а уважавајући и чињеницу да би пројекат био реализован
кроз 2 медијска садржаја, и то кроз медијски садржај „Кладовска хроника“ којим се прате

догађаји теме заступљене у локалној заједници крот разговоре у студију и прилозима са
терена и кроз медијски садржај „Инфок“, којим би се подигао квалитет информисања
особа са оштећени слухом на који начин би се допринело развоју људских права и
демократије. Пројекат посразумева 40 емисија укупно, које би биле емитоване на
Телевизији „Кладово“ као и путем интернета и мреже кабловских оператера. Комисија је
изнела став да је тражени износ од 2.500.000,00 динара превисок, односно није економски
оправдан у односу на пројектне активности те да би се циљ пројекта могао постићи и са
мањим износом па с´ тога предлаже да се овај пројекат суфинансира износом од
1.800.000,00 динара.
Подносилац пројекта: ДОО „Радио – Магнум – 18“
Назив пројекта: Кладово у фокусу
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Информативни портал
источне Србије - Радио Магнум
Форма медија: Самостална електронска издања интернет портали
Износ средстава за која аплицира: 505.500,00 дин. (укупна вредност пројекта
655.500,00 дин.)
Иако пројекат обрађује тему туризма на територији општине Кладово, која јесте од
значаја, како на локалном, тако и на регионалном, па и на националном нивоу, оцена
Комисије је да је пројекат формулисан уопштено, односно да нису идентификовани
конкретни проблеми циљних група, које такође нису прецизно дефинисане да нема
иновативног елемента у пројекту, а ни новинарско истраживачког приступа, као и да
предвиђени трошкови нису усклађени са пројектним активностима, тј. да не постоји
економска оправданост у односу на циљ и пројектне активности. Истакнуто је и да се
реализацијом пројекта не би могло измерити на који начин и у коликој би мери били
остварени општи и специфични циљеви описани у предлогу пројекта, односно које би се
квалитативне и квантитативне промене десиле реализацијом самог пројекта и колики је
степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе. Поред поменутог,
полазећи од реалних трошкова с обзиром да се ради о интернет-порталу као врсти јавног
гласила, не постоји економска оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне
активности, нема гаранција да ће циљеви наведени у пројекту уопште бити постигнути с'
обзиром на постојеће и потенцијалне ризике, а сам предлог пројекта не пружа гаранције за
одрживост по завршетку суфинансирања. На основу свега наведеног, а полазећи од тога да
једноставна презентација туристичких потенцијала Општине Кладово не пружа гаранције
за одрживост нити за остваривање циљева пројекта, Комисија предлаже да се овај
пројекат не суфинансира.
23.

Подносилац пројекта: ДОО „ISTOK COMPANY“ Салаш ТВ Исток
Назив пројекта: Кладово у кадру
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: ТВ Исток
Форма медија: Телевизијски програм
Износ средстава за која аплицира: 1.500.000,00 дин. (укупна вредност пројекта
3.000.000,00 дин.)
На основу предложеног пројекта Комисија је дошла до закључка да су делимично
испоштовани стандарди и принципи пројектног суфинансирања и да би његово
остваривање било у јавном интересу и грађана општине Кладово и шире популације и
24.

допринело задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих
области живота, без дискриминације. Имајући у виду да пројекат обрађује теме из
свакодневног живота грађана и потенцијално нуди решења за проблеме са којима се
грађани свкодневно сусрећу, односно како је наведено у пројекту „тема је пројекта је
статус и положај одређених група људи у Кладову, гдес е пре свега мисли на мањинске
групе, на особе са инвалидитетом, на старе особе...“ а уважавајући и чињеницу да би
пројекат био реализован кроз емисије, које би биле емитоване на Телевизији „Исток“са
регионалном покривеношћу сигналом и постојање капацитета са становишта неопходних
ресурса за реализацију пројекта, Комисија је изнела став да је тражени износ од
1.500.000,00 динара превисок, односно није економски оправдан у односу на пројектне
активности те да би се циљ пројекта могао постићи и са мањим износом па с´ тога
предлаже да се овај пројекат суфинансира износом од 400.000,00 динара.
Подносилац пројекта: Савез Срба из региона
Назив пројекта: Српско коло Кладово
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Српско коло
Форма медија: Дневне и периодичне новине
Износ средстава за која аплицира: 250.000,00 дин. (укупна вредност пројекта
380.500,00 дин.)
Комисија је оценила да је пројекат формулисан уопштено, да у самом предлогу
пројекта није јасно дат опис стања и ни на који начин нису идентификовани проблеми
циљних група, да нема заокружене програмске целине ни у жанровском ни временском
смислу, као и да није у складу са стандардима и принципима пројектног суфинансирања у
области јавног информисања. Осим наведеног, нису наведени ни показатељи који могу
дефинисати усклађеност предвиђених трошкова са пројектним активностима, а истакнуто
је и да се реализацијом пројекта не би могло измерити на који начин и у коликој би мери
били остварени општи и специфични циљеви описани у предлогу пројекта. Посебан
акценат је стављен на чињеницу да предлог пројекта не садржи ниједну специфичну
активност која није основна делатност подносиоца предлога пројекта и која се и иначе
реализује невезано за предложени пројекат, те самим тим, да не би била испуњена сврха
конкурса, па Комисија предлаже да се пројекат не суфинансира.
25.

Предлог Комисије прихваћен је у целости.
На основу свега изнетог и овлашћења председника која произилазе из члана 25.
Закона о јавном информисању и медијима („Сл.гласник РС“, бр.83/2014, 58/2015 и
12/2016-аутентично тумачење) и члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.гласник РС“, бр.16/2016
и 8/2017), одлучено је као у диспозитиву решења.

