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Република Србија 

ОПШТИНА ПОЖЕГА 

Председник 

01 број 020- 97/20 

18.02.2020. године 

Пожега 

 

 

 На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник 

Републике Србије", број 83/14, 58/15 и 12/16- аутентично тумачење), члана 24. став 1. 

Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања ("Службени гласник Републике Србије", број 16/16 и 8/17),члана 55. 

Статута општине Пожега (,,Службени лист општине Пожега“ број 1/19), а у складу са 

расписаним Јавним позивом за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката 

производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине 

Пожега у 2020.години, 01 број: 020-41/20 од 10.01.2020.године, и образложеног Предлога 

о расподели средстава Стручне комисије за оцену пројеката поднетих по Јавном позиву за 

учешће на Kонкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из 

области јавног информисања у 2020.години, 02 број: 401-1-2/20 од 18.02.2020.године, 

председник општине Пожега дана 18.02.2020.године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА  

ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА У 2020. ГОДИНИ 

 

I 

 Овим Решењем утврђује се расподела средстава опредељених Одлуком о буџету 

општине Пожега за 2020. годину ("Службени лист општине Пожега", број 16/19), по 

расписаном Јавном позивуза учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње 

медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пожега у 

2020. години, у укупном износу од 7.500.000,00 динара. 

 

 Средства су појединачно одобрена за следеће пројекте: 

 

Р.б. Подносилац пројекта Медиј Назив пројекта Износ 

1. Телевизија Пожега д.о.о. 

Пожега 

ТВ ПОЖЕГА „Еколошки дневник 

општине Пожега“ 

 

3.750.000,00 
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2. Радио Пожега доо, Пожега  Радио Пожега „Рода три плус“ 1.400.000,00 

3. Предузеће ТВ 5 доо Ужице Телевизија 5 плус „Спорт је на првом 

месту“ 

600.000,00 

4. Привредно друштво ГЗС 

доо Чачак 

Глас Западне 

Србије 

„Дуално образовање – 

мајстори за 21. век“ 

 

500.000,00 

5. Предузеће КОНЗУМ ЛАВ доо 

Ужице, Ужице 

ТВ Лав + „Привредни 

потенцијали општине 

Пожега“ 

300.000,00 

6. Предузеће за информисање 

ИНФО 24 Медиа доо 

Београд – Нови Београд 

ТВ ИНФО 24, ТВ 

КЛИК, ТВ 

СТУДИО Б 

 

„Културно благо 

Пожеге“ 

300.000,00 

7. Продукција Кључ доо 

Врњачка Бања 

ТВ Студио Б „Тако то жене раде“ 200.000,00 

8. СПА 106 ДУШКО ЂУКИЋ 

ПР КОСЈЕРИЋ (варош) 

Радио 106 „Пожега на линији“ 200.000,00 

9. ПУЛС Медиа Медиа портал „Пожега 24/7“ 100.000,00 

10. Зоран Ђуровић ПР Студио 

за производњу и емитовање 

ТВ програма ЗООМ Ужице 

ЗООМУЕ „Објективом кроз 

спортска дешавања 

општине Пожега“ 

100.000,00 

11. Public Media 

Communications doo 

Beograd-Stari Grad 

 

POŽEGAONLINE „Јак појединац – јака 

заједница“ 

 

50.000,00 
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II 

Средства нису одобрена за следеће пројекте: 

Ред. 

бр. 

Подносилац пројекта Назив пројекта Издавач медија/назив 

1. Радио дифузно предузеће 

Студио М доо Чачак 

Драгише Мишовића 109 

„Пожешка села као покретач 

локалног развоја“ 

Радио Џенарика  

 

2. Предузеће за производњу 

телевизијског програма, 

MINACORD MEDIA доо 

Београд – Стари Град 

„Атлас Србије – Пожега 

(радни назив)“ 

ТВ Казбука 

3. Покрет млади за Пожегу „Удахни дубоко – екологија 

и друштво“ 

031 ИНФО 

4. Мултикултура Србије „Права и могућности 

запошљавања инвалида рада 

у Пожеги“ 

Новости дана 

5. ДУШКО ВУЧЕТИЋ ПР 

ВИДЕО ПРОДУКЦИЈА 

“BIG MEDIA” Ариље 

„Одржива пољопривреда за 

развој општине Пожега“ 

Локал инфо 

6. Друштво са ограниченом 

одговорношћу Вести и 

радио Ужице 

„Инфраструктура за бољи 

живот“ 

 

Радио Ужице 

7. Друштво са ограниченом 

одговорношћу Вести и 

радио Ужице 

„Пожега на туристичкој мапи 

Србије“ 

ИНФОЕРА 

8. Proglas Public relations doo 

Beograd - Palilula 

„Водич кроз дијабетес“ ТВ Студио Б 

9. Информативни центар доо 

Прибој 

„Успешне пожешке приче“ ТВ Прибој 

10. Туристичко удружење 

Лепоте Западне Србије 

„Путевима вере до туриста – 

пожешке светиње“ 

www.vestizssmestaj.rs 

http://www.vestizssmestaj.rs/
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11. „Производно трговинско и 

услужно предузеће 

Техника плус доо Лучани 

Радничка бб“ 

„Инфо Пожега“ РАДИО Д 

 

12. Дневник акционарско 

друштво за новинско-

издавачку делатност Нови 

Сад 

„Живот – производња здраве 

хране и лековитог биља“ 

„Добро јутро“ 

13. Драган Манзаловић ПР 

информационо услужне 

делатности Манзи Зајечар 

„Вратимо децу на фудбалске 

терене у општини Пожега“ 

MAXSPORT 

14. Радио Јавор друштво са 

ограниченом 

одговорношћу Ивањица   

„Вести општине Пожега“ Радио Јавор  

 

15. Удружење за 

информисање, развој 

културе и демократије 

„Јавор инфо Ивањица“ 

Javorpress javorpress.rs 

16. Предузеће Конзум Лав доо 

Ужице 

„Пожега на длану“ ИНФОРМАТИВНИ ПОРТАЛ 

WWW.INFOPRESS.RS 

17. Удружење грађана БИОС 

Бајина Башта  

„Интернет промоција 

Пожеге“ 

 

ДРИНА ИНФО 

18. Друштво са ограниченом 

одговорношћу 

Реорганизација Ниш  

 

„Да роде не заобилазе 

Пожегу“ 

 

НОВОСТИ ДАНА 

19. НОВОСТИ ДАНА РС ДОО 

НИШ-ПАЛИЛУЛА 

„Туризам и угоститељство 

као лек за незапосленост у 

општини Пожега“ 

НОВОСТИ ДАНА 

20. Удружење грађана НВО 

„Ужицемедиа“ 

„Споменичким колосеком 

кроз пожешку историју“ 

Ужицемедиа 

http://www.infopress.rs/
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21. Милош Лукић ПР 

Новинска агенција МНА 

Чачак 

 

„Различити а једнаки“ Новинска агенција МНА 

22. Предузеће за издавачку 

делатност, радио и 

телевизију МЕЛОС доо 

Краљево 

„Пожега у хроници Западне 

Србије“ 

ТВ МЕЛОС 

23. Колектив Ужице „Пожешки ликовни круг 

(наставак пројекта)“ 

Колектив Ужице 

24.  Друштво са ограниченом 

одговорношћу Вести и 

Радио Ужице 

„Како до посла“ Вести 

25.  Предузеће за производњу и 

промет рачунарске опреме 

„Direct Link“ доо Београд 

(Стари Град) 

Еко Пожеге Интернет портал за локалну 

самоуправу „Наше место“ 

26. Предузеће за производњу и 

промет рачунарске опреме 

„Direct Link“ доо Београд 

(Стари Град) 

„Енергетска ефикасност у 

Пожеги“ 

Часопис за локалну 

самоуправу „Наше место“ 

27. Синдикат новинара Србије „Дијалогом до 

професионалног новинарства 

у Пожеги“ 

СИНОС 

28. Иван Николић ПР 

делатност новинских 

агенција IN-MEDIA.NET 

Чачак   

„Пожега под водом“ Регионална информативна 

новинска агенција РИНА 

29. Предузеће за 

радиодифузију и 

маркетинг Радио САН доо 

Ужице Михаила Пупина1 

Емисија за пољопривреднике 

„Пожешка села“ 

РАДИО САН 
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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 пријема решења, доставе нову 

спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима (образац – Ревидиран буџет 

пројекта) или обавештење да одустају од средстава која су им додељена. 

IV 

 На основу овог Решења са учесницима Јавног позива, којима су одобрена средства 

за суфинансирање пројекaтa производње медијских садржаја из области јавног 

информисања на територији општине Пожега у 2020. години,наведеним у тачки I, биће 

закључени одговарајући уговори. 

V 

 Скенирано Решење о расподели средставабиће објављено на званичној интернет 

страни општине Пожега www.pozega.org.rs и достављено сваком учеснику Конкурса у 

електронској форми. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник 

РС",број 83/14, 58/15, 12/16-аутентично тумачење), чланова 87. и 95-97. Уредбе о 

правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/10,100/11, 91/12, 

37/13, 97/13 и 119/14), чланa 8. и 9. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", број 

16/16, 8/17), Решења Комисије за контролу државне помоћи РС број 401-00-00182/2019-

01/2 од 26.12.2019.године, члана 55. Статута општине Пожега ("Службени лист општине 

Пожега", број 1/19), и Одлуке о буџету општине Пожега за 2020. годину ("Службени лист 

општине Пожега", број 16/19), председник општине Пожега је дана 10.01.2020. године 

расписао Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње 

медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пожега у 

2020.години, 01 број 020-41/20.Јавни позив је објављен у недељном листу ,,Вести“ и на 

званичној интернет страници општине Пожега www.pozega.org.rs, 

 Јавни позив је био отворен 20 дана од дана објављивања у недељном листу ,,Вести“ 

и названичној интернет страници општине Пожега www.pozega.org.rs.  

На основу члана 19. и 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник Републике Србије", 

број 16/16 и 8/17), Председник општине Пожега је Решењем, 01 број 020-79/20 од 

11.02.2020. године, образовао Стручну комисију за оцену пројеката поднетих по Јавном 

позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских 

http://www.pozega.org.rs/
http://www.pozega.org.rs/
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садржаја из области јавног информисања на територији општине Пожега у 2020. години    

(у даљем тексту: Комисија). 

 Комисија је на седници одржаној дана 18.02.2020. године, у складу са чланом 11. 

Правилникa о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања ("Службени гласник Републике Србије", број 16/16 и 8/17),  узела на увид 

Записник о испуњености услова за учешће на конкурсу 02 број:642-1-1/20 од 

10.02.2020.године који је сачинила Комисија Одељења за друштвене делатности, допис 

Савета за штампу наш број 214/20 од 14.02.2020.године, допис РЕМ-а броj: 07-383/20-1 од 

13.02.2020.године,  а ради оцењивања учесника конкурса по критеријумима из члана 

18.став 3.тачка 1.Правилника, односно да ли су учеснику конкурса изречене мере од 

стране државних органа регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину 

дана због кршења професионалних и етичких стандарда. 

Комисија сеприликом оцењивања пројеката придржавала критеријума за оцену 

пројеката утврђенихчланом 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања и тачком 3. Јавног позиваза учешће на 

Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног 

информисања на територији општине Пожега у 2020.години. 

Комисија је донела Предлог о расподели средстава са образложењем02 број:401-1-

2/20 од 18.02.2020.године  и исти доставила председнику општине на даље поступање, у 

складу са чланом 24. и 25. Законa о јавном информисању и медијима ("Службени гласник 

Републике Србије", број 83/14, 58/15 и 12/16- аутентично тумачење), чланом 19. и 24. 

Правилникa о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања ("Службени гласник Републике Србије", број 16/16 и 8/17) и Јавним 

позивомза учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских 

садржаја из области јавног информисања на територији општине Пожега у 2020.години. 

 У складу са чланом 22. став 9. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања, Комисија је дала 

образложење за сваки пројекат  у коме се наводе разлози за прихватање или неприхватање 

пројекта. 

 

 Образложење Комисије  да се средства доделе наведеним подносиоцима пројеката: 

 

1. Подносилац пројекта је Телевизија Пожега доо Пожега, назив медија: ТВ 

ПОЖЕГА,који је конкурисао са пројектом „Еколошки дневник општине Пожега“. 

Документација подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом року. 

Укупна вредност пројекта износи7.502.160,00динара. Подносилац пројекта је 

предложио суфинансирање пројекта у износу од 3.750.000,00 динара што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом којим је расписан конкурс.  

Пројекат говори о проблемима најзначајних еколошких питања на територији 

општине Пожега, а циљ је унапређење информисања локалног становништа о заштити 

животне средине. План реализације пројектних активности прецизно је разрађен и 
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усклађен је са очекиваним резултатима. Подносилац има добре капацитете и техничку 

опремљеност за реализацију пројекта.  

Постоји економска оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне 

активности. Захтев за суфинансирање пројекта прихваћен је у целини и за реализацију 

пројекта је додељено 3.750.000,00 динара. 

2. Подносилац пројекта је Радио Пожега доо Пожега, назив медија: Радио 

Пожега,који је конкурисао са пројектом „Рода три плус“.Документација подносиоца је 

комплетна и пристигла је у траженом року. 

     Укупна вредност пројекта износи 3.865.000,00динара. Подносилац пројекта је 

предложио суфинансирање пројекта у износу од 3.078.000,00 динара што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом којим је расписан конкурс. 

Пројекат доприноси бољој информисаности младих о наталитету, значају рађања и 

повећању наталитета, друштвеној афирмацији вишечланих породица и промоцији 

породичних вредности. Циљне групе су прецизно одабране. Подносилац има добро 

искуство у реализацији сличних пројеката и добре кадровске и техничке капацитете за 

реализацију пројекта. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у целини, подржава се део 

оперативних и део персоналних трошкова. За реализацију пројекта додељено је 

1.400.000,00 динара. Подносилац пројекта је у обавези да достави ревидирани буџет.  

 

3. Подносилац пројекта је Предузеће ТВ 5 доо Ужице, назив медија: Телевизија 5 

плус, који је конкурисао са пројектом „Спорт је на првом месту“. Документација 

подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом року. 

Укупна вредност пројекта износи 2.745.000,00динара. Подносилац пројекта је 

предложио суфинансирање пројекта у износу од 1.305.000,00 динара што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом којим је расписан конкурс. 

Циљ пројекта је промоција спорта. Добро су постављене циљне групе. Предлагач 

има значајно искуство и неопходне капацитете за реализацију пројекта. Наведене 

активности усклађене су са циљем пројекта. План реализације је детаљно разрађен. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у целини. За реализацију 

пројекта додељено је 600.000,00. Подносилац је у обавези да достави ревидирани буџет.  

 

4. Подносилац пројекта је Привредно друштво ГЗС доо Чачак, назив медија:Глас 

Западне Србије,који је конкурисао са пројектом „Дуално образовање – мајстори за 21. 

век“. Документација подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом року. 

Укупна вредност пројекта износи 1.250.000,00динара. Подносилац пројекта је 

предложио суфинансирање пројекта у износу од 1.000.000,00 динара што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом којим је расписан конкурс. 

Пројекат се бави дуалним образовањем. Тема је усклађена са потребама и 

приоритетима циљних група, па је степен утицаја пројекта на квалитет информисања 

циљне групе висок. План реализације пројектних активности прецизно је дефинисан, 
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добро су постављене циљне групе. Предлагач има значајно искуство и неопходне 

капацитете за реализацију пројекта. 

Предвиђени трошкови у буџету су усклађени са пројектним активностима. За 

реализацију додељено је 500.000,00. Подносилац је у обавези да достави ревидирани 

буџет. 

 

5. Подносилац пројекта је Предузеће Конзум Лав доо Ужице, назив медија:ТВ 

ЛАВ+,који је конкурисао са пројектом „Привредни потенцијали општине Пожега“. 

Документација подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом року. 

Укупна вредност пројекта износи 1.655.760,00динара. Подносилац пројекта је 

предложио суфинансирање пројекта у износу од 825.840,00 динара што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом којим је расписан конкурс. 

Тема пројекта је у складу са наменом конкурса. Пројекат је добро образложен. 

Заступљен је новинарско-истраживачки приступ. Планиране активности су усклађене са 

очекиваним резултатима и потребама циљних група. Предлагач има значајно искуство и 

неопходне капацитете за реализацију пројекта. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у целини. Подржава се део 

персоналних трошкова. За реализацију пројекта додељено је 300.000,00 динара. 

Подносилац је у обавези да достави ревидирани буџет. 

 

6. Подносилац пројекта је Предузеће за информисање ИНФО 24 Медиа доо 

Београд – Нови Београд, назив медија: ТВ ИНФО 24, ТВ КЛИК, ТВ СТУДИО Б, који 

је конкурисао са пројектом „Културно благо Пожеге“. Документација подносиоца је 

комплетна и пристигла је у траженом року. 

Укупна вредност пројекта износи 3.900.000,00динара. Подносилац пројекта је 

предложио суфинансирање пројекта у износу од 1.950.000,00 динара што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом којим је расписан конкурс. 

Циљ пројекта је подизање нивоа свести грађана општине Пожега и Златиборског 

округа о значају очувања српског националног и културног идентитета, језика и писма. 

Тема је усклађена са потребама и приоритетима циљних група, па је и степен утицаја 

пројекта висок на квалитет информисања циљне групе. Детаљно је разрађен план 

активности. Предлагач има значајно искуство за реализацију пројекта. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у целини. За реализацију 

пројекта додељено је 300.000,00 динара. Подносилац је у обавези да достави ревидирани 

буџет. 

 

7. Подносилац пројекта је Продукција Кључ доо Врњачка Бања, назив медија:ТВ 

Студио Б, који је конкурисао са пројектом „Тако то жене раде“.Документација 

подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом року. 

Укупна вредност пројекта износи 2.004.000,00динара. Подносилац пројекта је 

предложио суфинансирање пројекта у износу од 250.000,00 динара што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом којим је расписан конкурс. 
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Циљ пројекта је охрабрити жену да се бави приватним предузетништвом. Пројекат 

добро идентификује потребе циљних група. Наведене активности и план реализације 

усмерени су на постизање циља пројекта.  

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у целини. Подржавају се део 

персоналних и део оперативних трошкова у износу од 200.000,00. Подносилац је у обавези 

да достави ревидирани буџет. 

 

8. Подносилац пројекта је СПА 106 ДУШКО ЂУКИЋ ПР КОСЈЕРИЋ (варош), 

назив медија:РАДИО 106, који је конкурисао са пројектом „Пожега на 

линији“.Документација подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом року. 

Укупна вредност пројекта износи 937.500,00динара. Подносилац пројекта је 

предложио суфинансирање пројекта у износу од 750.000,00 динара што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом којим је расписан конкурс. 

Кроз велики број медијских садржаја пројекат се бави истинитим, непристрасним, 

правовременим и потпуним информисањем свих грађана општине Пожега. Тема је у 

складу са наменом конкурса. Планиране активности су усклађене са циљевима, 

очекиваним резултатима и потребама циљних група.  

Подржава се део персоналних трошкова у износу од 200.000,00 динара. 

Подносилац је у обавези да достави ревидирани буџет. 

 

9. Подносилац пројекта јеПулс Медиа, назив медија:Медиа портал,који је 

конкурисао са пројектом „Пожега 24/7“. Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. 

Укупна вредност пројекта износи 380.000,00динара. Подносилац пројекта је 

предложио суфинансирање пројекта у износу од 300.000,00 динара што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом којим је расписан конкурс. 

Пројекат је усклађен са приоритетима конкурса, реалним проблемима и потребама 

циљних група. План реализације пројектних активности прецизно је дефинисисан. 

Резултати су одрживи. 

За реализацију пројекта додељено је 100.000,00 динара. Подносилац је у обавези да 

достави ревидирани буџет. 

 

10. Подносилац пројекта је Зоран Ђуровић ПР Студио за производњу и емитовање 

ТВ програма ЗООМ Ужице, назив медија:ЗООМУЕ, који је конкурисао са пројектом 

„Објективом кроз спортска дешавања општине Пожега“.Документација подносиоца је 

комплетна и пристигла је у траженом року. 

Укупна вредност пројекта износи 443.400,00динара. Подносилац пројекта је 

предложио суфинансирање пројекта у износу од 350.000,00 динара што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом којим је расписан конкурс. 

Циљ пројекта је афирмација спорта код младих. Тема је у складу са наменом 

конкурса чиме се остварује јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат је 
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усклађен са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група. Искуство у 

реализацији сличних пројеката даје гаранцију да ће пројекат бити успешно реализован.  

Наведени оперативни трошкови су неприхватљиви. Пројекат се подржава са 

100.000,00 динара само у делу персоналних трошкова. Подносилац је у обавези да достави 

ревидирани буџет. 

 

11. Подносилац пројекта је Public Media Communications doo Beograd-Stari Grad, 

назив медија: POŽEGAONLINE, који је конкурисао са пројектом „Јак појединац – јака 

заједница“.Документација подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом року. 

Укупна вредност пројекта износи 1.000.000,00динара. Подносилац пројекта је 

предложио суфинансирање пројекта у износу од 800.000,00 динара што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом којим је расписан конкурс. 

Тема пројекта у складу је са наменом конкурса. Наведене активности усклађене су 

са циљевима пројекта. План реализације је детаљно разрађен.  

Буџет у делу персоналних трошкова је предимензиониран док оперативни 

трошкови не постоје. За реализацију пројекта додељено је 50.000,00. Подносилац је у 

обавези да достави ревидирани буџет. 

 

Образложење Комисије да се средства не доделе наведеним подносиоцима 

пројеката: 

 

 

1. Подносилац пројекта   Радио дифузно предузеће Студио М доо Чачак, назив 

медија:   Радио Џенарикакоји је конкурисао са пројектом   „Пожешка села као 

покретач локалног развоја“ 

Комисија је констатовала и закључила да се предложени пројекат не разматра, а  у 

складу са законом и записником о испуњености услова за учешће на конкурсу и сходно члану 

11. став  4. наведеног Правилника којим је утврђено да Пројекат који је достављен након 

прописаног рока за подношење, не разматра се. 

 

2. Подносилац пројекта   Предузеће за производњу телевизијског програма, 

MINACORD MEDIA доо Београд – Стари Град,   назив медија:  ТВ Казбукакоји је 

конкурисао са пројектом   „Атлас Србије – Пожега (радни назив)“ 

Комисија је констатовала и закључила да се предложени пројекат не разматра, а  у 

складу са законом и записником о  испуњености услова за учешће на конкурсу  и сходно 

члану 11. став  1.  и став 2.наведеног Правилника којима је утврђено да се Пројекат 

учесника који је поднео пројекат са непотпуном или непрецизно попуњеном 

документацијом, коју у накнадно одређеном року не достави, не разматра се. 

 

3. Подносилац пројекта је Покрет млади за Пожегу, назив медија:031 ИНФО, који је 

конкурисао са пројектом „Удахни дубоко – екологија и друштво“. Документација 

подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом року. 
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Укупна вредност пројекта износи 766.300,00динара. Подносилац пројекта је 

предложио суфинансирање пројекта у износу од 600.000,00 динара што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом којим је расписан конкурс. 

Тема пројекта је медијско извештавање из области унапређења и заштите животне 

средине. Циљне групе прешироко дефинисане. Непостојање техничких и кадровских 

капацитета доводе у сумњу реализацију пројекта.  

Буџет није у складу са пројектним активностима. Не постоји економска 

оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности. 

 

4. Подносилац пројекта је Мултикултура Србије, назив медија:Новости дана, који је 

конкурисао са пројектом „Права и могућности запошљавања инвалида рада у 

Пожеги“.Документација подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом року. 

Укупна вредност пројекта износи 252.000,00динара. Подносилац пројекта је 

предложио суфинансирање пројекта у износу од 200.000,00 динара што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом којим је расписан конкурс. 

Тема пројекта је запошљавање инвалида рада. Нејасно су идентификоване потребе 

циљних група. Пројекат није добро прецизиран. Разрађеност и изводљивост плана 

реализације нису адекватне.  

Буџет није у складу са пројектним активностима. Не постоји економска 

оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности. 

 

5. Подносилац пројекта је ДУШКО ВУЧЕТИЋ ПР ВИДЕО ПРОДУКЦИЈА “BIG 

MEDIA” Ариље, назив медија: Локал инфо, који је конкурисао са пројектом „Одржива 

пољопривреда за развој општине Пожега“.Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. 

Укупна вредност пројекта износи 250.140,00динара. Подносилац пројекта је 

предложио суфинансирање пројекта у износу од 200.000,00 динара што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом којим је расписан конкурс. 

Пројекат се бави темама које су од значаја за рурално становништво, али и за све 

оне који се баве пољопривредом на територији општине Пожега. Нису прецизиране 

појединачне теме. Кадровски ресурси доводе у сумњу реализацију пројекта.  

Буџет непрецизан и недовољно разрађен. 

 

6. Подносилац пројекта је Друштво са ограниченом одговорношћу Вести и радио 

Ужице, назив медија:Радио Ужице, који је конкурисао са пројектом „Инфраструктура 

за бољи живот“.Документација подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом 

року. 

Укупна вредност пројекта износи 1.315.000,00динара. Подносилац пројекта је 

предложио суфинансирање пројекта у износу од 990.000,00 динара што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом којим је расписан конкурс. 
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У пројекту  нису јасно идентификовани реални проблеми циљних група, односно 

пројекат је уопштен. Приказаном реализацијом пројекта не би се остварио утицај на 

квалитет информисања грађана, јер усклађеност планирах активности са циљевима, 

очекиваним резултатима и потребама циљних група није на потребном нивоу.  

 

7. Подносилац пројекта је Друштво са ограниченом одговорношћу Вести и радио 

Ужице, назив медија:ИНФОЕРА, који је конкурисао са пројектом „Пожега на 

туристичкој мапи Србије“.Документација подносиоца је комплетна и пристигла је у 

траженом року. 

Укупна вредност пројекта износи 1.108.000,00динара. Подносилац пројекта је 

предложио суфинансирање пројекта у износу од 846.000,00 динара што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом којим је расписан конкурс. 

 Тема пројекта је промоција туристичке понуде Пожеге. Тема није у складу са 

наменом конкурса. Појединачне теме нису дефинисане.  

Буџет технички неисправан – не постоји износ просечног трошка по јединици 

медијског садржаја. 

 

8. Подносилац пројекта је Proglas Public relations doo Beograd - Palilula, назив медија:ТВ 

Студио Б, који је конкурисао са пројектом „Водич кроз дијабетес“.Документација 

подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом року. 

Укупна вредност пројекта износи 12.390.000,00динара. Подносилац пројекта је 

предложио суфинансирање пројекта у износу од 400.000,00 динара што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом којим је расписан конкурс. 

Наведени пројекат није у складу са наменом средстава из јавног позива. 

Усклађеност планираних активности са циљевима није на потребном нивоу. 

 Буџет је предимензиониран.  

 

9. Подносилац пројекта је Информативни центар доо Прибој, назив медија:ТВ Прибој, 

који је конкурисао са пројектом „Успешне пожешке приче“.Документација подносиоца 

је комплетна и пристигла је у траженом року. 

Укупна вредност пројекта износи 1.500.000,00динара. Подносилац пројекта је 

предложио суфинансирање пројекта у износу од 750.000,00 динара што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом којим је расписан конкурс. 

Пројекат се бави успешним предузетницима из Пожеге. Значај пројекат је сувише 

уопштено и недовољно образложен. Нема увида у појединачне теме. У пројекту није 

заступљен иновативни елемент и не постоји истраживачки приступ. 

Буџет не показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима. 

 



 

14 
 

10. Подносилац пројекта је Туристичко удружење Лепоте Западне Србије, назив 

медија:www.vestizssmestaj.rs, који је конкурисао са пројектом „Путевима вере до туриста 

– пожешке светиње“.Документација подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом 

року. 

Укупна вредност пројекта износи 564.392,58динара. Подносилац пројекта је 

предложио суфинансирање пројекта у износу од 441.892,58 динара што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом којим је расписан конкурс. 

 Пројекат није у складу са наменом конкурса, степен развојне и финансијске 

одрживости пројекта није известан, а утицај пројекта на квалитет информисаности циљне 

групе није реалан. 

Буџет је технички неисправан- буџетом пројекта не захтева се суфинансирање из 

буџета локалне самоуправе, нису наведени ни оперативни ни персонални трошкови. 

 

11. Подносилац пројекта је Производно трговинско и услужно предузеће Техника плус 

доо Лучани Радничка бб,назив медија:РАДИО Д, који је конкурисао са пројектом 

„Инфо Пожега“.Документација подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом року. 

Укупна вредност пројекта износи 784.000,00динара. Подносилац пројекта је 

предложио суфинансирање пројекта у износу од 619.000,00 динара што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом којим је расписан конкурс. 

 Пројекат се бави континуираним праћењем рада локалне самоуправе и свих 

релевантних институција општине Пожега и праћењем свих значајних дешавања из 

области културе, спорта, образовања итд. Тема пројекта је веома широко постављена. 

Циљне групе прешироко опредељене. Не постоје конкретне теме којима ће се пројекат 

бавити. Активности недовољно разрађене. 

Буџет  превише уопштен и није у складу са пројектним активностима. 

 

12. Подносилац пројекта је Дневник акционарско друштво за новинско-издавачку 

делатност Нови Сад, назив медија:Добро јутро, који је конкурисао са пројектом „Живот 

– производња здраве хране и лековитог биља“. Документација подносиоца је 

комплетна и пристигла је у траженом року. 

Укупна вредност пројекта износи 4.000.000,00динара. Подносилац пројекта је 

предложио суфинансирање пројекта у износу од 1.200.000,00 динара што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом којим је расписан конкурс. 

Реализацијом пројекта не би се остварио утицај на квалитет информисаности 

грађана, јер је неизвестан степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе, 

као и разрађеност информисаности. Прешироко постављена тема и циљеви и не постоји 

извесност финансијске одрживости пројекта. 

 

13. Подносилац пројекта је Драган Манзаловић ПР информационо услужне 

делатности Манзи Зајечар, назив медија: MAXSPORT, који је конкурисао са пројектом 

http://www.vestizssmestaj.rs/
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„Вратимо децу на фудбалске терене у општини Пожега“.Документација подносиоца је 

комплетна и пристигла је у траженом року. 

Укупна вредност пројекта износи 400.000,00динара. Подносилац пројекта је 

предложио суфинансирање пројекта у износу од 300.000,00 динара што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом којим је расписан конкурс. 

Пројектна пријава непотпуна – нису попуњене рубрике „опис активности“, 

„резултати и индикатори“, и „искуство подносиоца пријаве“.  

Буџетом пројекта захтева се суфинансирање из републичког буџета а не буџета 

локалне самоуправе. 

 

14. Подносилац пројекта је Радио Јавор друштво са ограниченом одговорношћу 

Ивањица, назив медија:Радио Јавор, који је конкурисао са пројектом „Вести општине 

Пожега“. Документација подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом року. 

Укупна вредност пројекта износи 1.705.699,00динара. Подносилац пројекта је 

предложио суфинансирање пројекта у износу од 579.750,00 динара што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом којим је расписан конкурс. 

Циљ пројекта је благовремено и објективно информисање грађана општине Пожега 

о раду и активностима органа општине, установа, организација и јавних предузећа чији је 

оснивач општина. Значај пројекта није добро образложен, циљне групе прешироко 

постављене, план реализације пројектних активности веома уопштен, нема увида у 

појединачне теме. 

Буџет технички неисправан – не постоји просечни трошак по јединици медијског 

садржаја. 

 

15. Подносилац пројекта је Удружење за информисање, развој културе и 

демократије „Јавор инфо Ивањица“, назив медија: javorpress.rs, који је конкурисао са 

пројектом Javorpress. Документација подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом 

року. 

Укупна вредност пројекта износи 608.100,00динара. Подносилац пројекта је 

предложио суфинансирање пројекта у износу од 216.300,00 динара што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом којим је расписан конкурс. 

У пројекту нису јасно идентификовани реални проблеми и циљне групе, односно 

пројекат је уопштен. Нема увида у појединачне теме и  не постоји извесност финансијске 

одрживости пројекта. 

 

16. Подносилац пројекта је Предузеће Конзум Лав доо Ужице, назив медија: 

ИНФОРМАТИВНИ ПОРТАЛ WWW.INFOPRESS.RS, који је конкурисао са пројектом 

„Пожега на длану“. Документација подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом 

року. 

http://www.infopress.rs/
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Укупна вредност пројекта износи 443.600,00динара. Подносилац пројекта је 

предложио суфинансирање пројекта у износу од 353.600,00 динара што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом којим је расписан конкурс. 

Тема пројекта је прешироко постављена. Нема јасно дефинисаних појединачних 

тема. У планираним пројектним активностима нема заступљености иновативног елемента 

и новинарско-истраживачког приступа. 

Буџет није прецизан и довољно разрађен и не прати предвиђене трошкове са 

пројектним активностима. 

 

17. Подносилац пројекта је Удружење грађана БИОС Бајина Башта, назив 

медија:Дрина инфо, који је конкурисао са пројектом „Интернет промоција Пожеге“. 

Документација подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом року. 

Укупна вредност пројекта износи 1.020.000,00динара. Подносилац пројекта је 

предложио суфинансирање пројекта у износу од 801.000,00 динара што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом којим је расписан конкурс. 

Реализацијом пројекта не би се остварио утицај на квалитет информисаности 

грађана јер је неизвестан степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе 

као и разрађеност информисаности.  

Буџет је предимензиониран. 

 

18. Подносилац пројекта је Друштво са ограниченом одговорношћу Реорганизација 

Ниш, назив медија:Новости дана, који је конкурисао са пројектом „Да роде не заобилазе 

Пожегу“.Документација подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом року. 

Укупна вредност пројекта износи 263.000,00динара. Подносилац пројекта је 

предложио суфинансирање пројекта у износу од 210.000,00 динара што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом којим је расписан конкурс. 

Комисија сматра да медиј путем кога се реализује пројекат није довољно 

препознатљив грађанима Пожеге и самим тим не може да задовољи њихов јавни интерес, 

а да локални медији могу много боље да се баве овом темом. 

 

 

19. Подносилац пројекта је НОВОСТИ ДАНА РС ДОО НИШ-ПАЛИЛУЛА, назив 

медија:Новости дана, који је конкурисао са пројектом „Туризам и угоститељство као 

лек за незапосленост у општини Пожега“Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. 

Укупна вредност пројекта износи 651.000,00динара. Подносилац пројекта је 

предложио суфинансирање пројекта у износу од 520.000,00 динара што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом којим је расписан конкурс. 

Пројекат није у складу са наменом конкурса и комисија сматра да грађани општине 

Пожега могу бити информисани о теми пројекта преко локалних медија. 
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20. Подносилац пројекта је Удружење грађана НВО „Ужицемедиа“, назив 

медија:Ужицемедиа, који је конкурисао са пројектом „Споменичким колосеком кроз 

пожешку историју“. Документација подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом 

року. 

Укупна вредност пројекта износи 412.588,76динара. Подносилац пројекта је 

предложио суфинансирање пројекта у износу од 320.188,76 динара што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом којим је расписан конкурс. 

Пројекат се бави истраживањем споменика на подручју општине Пожега из 

периода антифашистичке борбе. У пројекту није заступљен иновативни елемент, 

резултати и индикатори лоше дефинисани. Одрживост резултата није извесна. 

Буџет лоше конципиран и у делу оперативних и у делу персоналних трошкова. Код 

оперативних трошкова углавном се захтева суфинансирање трошкова који се не односе на 

производњу медијских садржаја. Персонални трошкови не прате предложене пројектне 

активности.  

21.Подносилац пројекта је Милош Лукић ПР Новинска агенција МНА Чачак, назив 

медија: Новинска агенција МНАкоји је конкурисао са пројектом „Различити а 

једнаки“. Документација подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом року. 

Укупна вредност пројекта износи 686.000,00динара. Подносилац пројекта је 

предложио суфинансирање пројекта у износу од 546.000,00 динара што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом којим је расписан конкурс. 

У пројекту нису јасно идентификовани проблеми циљне групе, односно пројекат је 

уопштен. 

Предложени буџет је делом предимензиониран у сегменту оперативних трошкова. 

 

22.Подносилац пројекта је Предузеће за издавачку делатност, радио и телевизију 

МЕЛОС доо Краљево, назив медија:ТВ МЕЛОСкоји је конкурисао са пројектом 

„Пожега у хроници Западне Србије“. Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. 

Укупна вредност пројекта износи 1.706.750,00динара. Подносилац пројекта је 

предложио суфинансирање пројекта у износу од 266.750,00 динара што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом којим је расписан конкурс. 

Реализацијом пројекта не би се остварио утицај на квалитет информисања грађана 

општине Пожега. Степен развојне и финансијске одрживости пројекта није известан. 

Медијски садржај је преобиман, разрађеност плана није на адекватном нивоу. 

 

23. Подносилац пројекта јеКолектив Ужице, назив медија:Колектив Ужицекоји је 

конкурисао са пројектом „Пожешки ликовни круг (наставак пројекта)“. 

Документација подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом року. 

Укупна вредност пројекта износи 231.000,00динара. Подносилац пројекта је 

предложио суфинансирање пројекта у износу од 180.000,00 динара што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом којим је расписан конкурс. 
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Пројекат се бави стваралаштвом шест ликовних уметника из Пожеге. Значај 

пројекта недовољно описан, циљ лоше дефинисан. Активности недовољно разрађене. 

Резултати и индикатори лоше постављени.  

Буџет пројекта технички неисправан јер недостаје износ просечног трошка по 

јединици медијског садржаја. 

 

24. Подносилац пројекта је Друштво са ограниченом одговорношћу Вести и Радио 

Ужице, назив медија:Вестикоји је конкурисао са пројектом „Како до посла“. 

Документација подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом року. 

Укупна вредност пројекта износи 1.406.000,00динара. Подносилац пројекта је 

предложио суфинансирање пројекта у износу од 1.105.000,00 динара што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом којим је расписан конкурс. 

Тема пројекта је прешироко постављена, уопштена, нејасно идентификоване циљне 

групе и њихове потребе. Неизвестан је степен утицаја пројекта на квалитет информисања 

циљне групе, као и разрађеност информисаности. Степен развојне и финансијске 

одрживости пројекта није известан. 

 

 

25.Подносилац пројекта је Предузеће за производњу и промет рачунарске опреме 

„Direct Link“ доо Београд (Стари Град), назив медија: Интернет портал за локалну 

самоуправу „Наше место“који је конкурисао са пројектом „Еко Пожеге“. 

Документација подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом року. 

Укупна вредност пројекта износи 440.000,00динара. Подносилац пројекта је 

предложио суфинансирање пројекта у износу од 200.000,00 динара што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом којим је расписан конкурс. 

Пројекат је уопштен, циљне групе су прешироко постављене. Нема увида у 

појединачне теме, а степен утицаја пројекта на квалитет информисања није у довољној 

мери известан и реалан. 

 

26.Подносилац пројекта је Предузеће за производњу и промет рачунарске опреме 

„Direct Link“ доо Београд (Стари Град), назив медија: Часопис за локалну самоуправу 

„Наше место“који је конкурисао са пројектом „Енергетска ефикасност у Пожеги“. 

Документација подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом року. 

Укупна вредност пројекта износи 180.000,00динара. Подносилац пројекта је 

предложио суфинансирање пројекта у износу од 100.000,00 динара што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом којим је расписан конкурс. 

Тема пројекта је уопштена. Наиме, реализацијом пројекта не би се остварио утицај 

на квалитет информисаности грађана, јер је неизвестан степен утицаја пројекта на 

квалитет информисања циљне групе, као и разрађеност информисаности. 

Не постоји извесност финансијске одрживости пројекта. 
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27. Подносилац пројекта је Синдикат новинара Србије, назив медија:СИНОСкоји је 

конкурисао са пројектом „Дијалогом до професионалног новинарства у Пожеги“. 

Документација подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом року. 

Укупна вредност пројекта износи 464.000,00динара. Подносилац пројекта је 

предложио суфинансирање пројекта у износу од 364.000,00 динара што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом којим је расписан конкурс. 

Пројекат је уопштен. У опису пројекта изнете су информације без икаквог извора 

које су опште познате. Не постоји иновативни елемент у пројекту и новинарско-

истраживачки приступ. Не постоји извесност финансијске одрживости пројекта.  

 

28.Подносилац пројекта је Иван Николић ПР делатност новинских агенција IN-

MEDIA.NET Чачак, назив медија: Регионална информативна новинска агенција 

РИНА који је конкурисао са пројектом „Пожега под водом“. Документација подносиоца 

је комплетна и пристигла је у траженом року. 

Укупна вредност пројекта износи 1.100.000,00динара. Подносилац пројекта је 

предложио суфинансирање пројекта у износу од 880.000,00 динара што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом којим је расписан конкурс. 

Индикатори нису адекватни, а ни мерљиви. Степен развојне и финансијске 

одрживости пројекта није известан. Утицај пројекта на квалитет информисања циљне 

групе није реалан.  

 

29.Подносилац пројекта је Предузеће за радиодифузију и маркетинг Радио САН доо 

Ужице Михаила Пупина1, назив медија:РАДИО САНкоји је конкурисао са пројектом 

Емисија за пољопривреднике „Пожешка села“. Документација подносиоца је 

комплетна и пристигла је у траженом року. 

Укупна вредност пројекта износи 765.000,00динара. Подносилац пројекта је 

предложио суфинансирање пројекта у износу од 540.000,00 динара што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом којим је расписан конкурс. 

Циљна група је прешироко постављена, индикатори нису на адекватном нивоу, а 

степен утицаја пројекта на квалитет информисања није у довољној мери известан. Не 

постоји извесност финансијске одрживости пројекта. 

  

 

Скенирано Решење о расподели средстава објављује се на званичној интернет 

страни општине Пожега www.pozega.org.rsи доставља сваком учеснику конкурса у 

електронској форми, у складу са чланом 25. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања 

  Сходно члану 26. Правилникао суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања, Решење је коначно и против њега се може 

покренути управни спор. 

Чланом 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса 

у области јавног информисања прописано је да одлуку (решење) о расподели средстава са  

http://www.pozega.org.rs/



