Република Србија
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
Стручна комисија за оцену пројеката
у области јавног информисања у 2021. години
Број: 02-24/2021-IV
Датум: 14.04.2021. години
Пећинци
Слободана Бајића 5
Тел: 022 400 700
Стручна комисија за оцену пројеката у области јавног информисања у 2021. години ( у даљем
тексту:Комисија), именована Решењем председника општине Пећинци број: 02-24/2021-IV
12.04.2021.године, у складу са чланом 25. Закона о јавном информисању и медијима (“ Слубени гласник
РС”бр. 83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење) и чланом 24. Правилника о суфинансирању пројеката
за остваривање јавног инереса у области јавног информисања (“Службени гласник РС”, бр.16/16 и 8/17)
доноси:
ПРЕДЛОГ О
РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ
Комисија предлаже расподелу средстава:
Подносилац
предлога
Сремска ТВ
Шид
ТВ Фрушка
гора Рума
Радио Доњи
Срем
Пећинци
Дунав
продукција
доо Нови Сад
Новосадска
ТВ доо Нови
Сад

РТВ Стара
Пазова
Драг свет
Светлана
Велимировић
предузетник

Назив
пројекта
Добродошли
у општину
Пећинци
Очување
традиције
општине
Пећинци

Датум
пријема

Укупна
вредност
пројекта

05.03.20
21.

7,044,000.00

3,544,000.00

2,000,000.00

08.03.20
21.

3,942,000.00

1,992,000.00

350,000.00

Повратак
селу

05.03.20
21.

2,512,000.00

504,000.00

800,000.00

Хроника
Пећинаца

15.03.20
21.

2,025,000.00

414,000.00

400,000.00

Разгледнице
из Пећинаца
Доњи Срем простор
историје,
културе и
туризма
Општина
Пећинци:
Информиши
се - повежи се

15.03.20
21.

2,210,000.00

1,110,000.00

800,000.00

15.03.20
21.

1,850,100.00

925,050.00

300,000.00

08.03.20
21.

1,600,000.00

320,000.00

1,280,000.00

Тражена
средства

Предложена
средства

НИП Срем
Медиа МЦВ
доо Сремска
Митровица
Сремске
новине
Сремска
Митровица

Пећинци Општина
будућности

03.03.20
21.

3,042,000.00

1,042,000.00

1,100,000.00

Образовање
као круна
развоја

12.03.20
21.

2,081,000.00

533,000.00

470,000.00

У складу са чланом 22. став 9. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у
области јавног информисања (у даљем тексту: Правилник), Комисија даје следеће образложење:
1. Подносилац пријаве, Сремска ТВ Доо Шид, Златка Шнајдера 2, чија је пријава запримљена у
року, дана 05.03.2021. године, конкурисао је са пројектом Добродошли у општину Пећинци.
Укупна вредност пројекта је 7.044.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 3.544.00,00
динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе
3.500.000,00 динара.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на Конкурсу за
суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у
2021. години ( у даљем тексту: Конкурс) и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и
2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и
етичким медијским стандардима.
У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих и јасно
дефинисаних потреба циљних група, односно становника општине Пећинци и њихово
информисање о важним питањима и допринос подизању свести код значаја привлачења
директних инвестиција са инфраструктуром која се континуирано развија, и тржиштем
квалитетне радне снаге коју општина Пећинци поседује. Овај опис пројекта је добро постављен.
Територија реализације пројекта је одговарајућа, а период реализације пројекта је у складу са
Планом реализације пројектних активности.
У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост
трошкова пројекта, чалнови комисије предлажу не подржи у траженом износу већ у износу од
2.000.000, 00 динара.
2. Подносилац пријаве ТВ Фрушка гора доо Рума, Главна 172а, чија је пријава запримљена у року,
дана 08.03.2021. године, конкурисао је са пројектом Очување традиције општине Пећинци.
Укупна вредност пројекта је 3.942.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 1.992.000,00
динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе
1.950.000,00 динара.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на Конкурсу за
суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у
2021. години ( у даљем тексту: Конкурс) и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и
2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у

области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и
етичким медијским стандардима
У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих и јасно
дефинисаних потреба циљних група, односно становника општине Пећинци и њихово
информисање о очувању традиције општине Пећинци.
Комисија процењује оригиналност и изузетно добро дефинисане тематске садржаје који
представљају наведени пројекат. Чланови Комисије сматрају да се предложени пројекат издваја
од других пре свега о теми која се обрађује. Циљ пројекта и примарне и секундарне групе су
добро постављени резултати и индикатори резултата изузетно образложени.
У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост
трошкова пројекта,члнови кОмисије предлажу да се пројекта не подржи у траженом износу већ у
износу од 350.000,00 динара.
3. Подносилац пријаве Радио Доњи Срем Пећинци, Јове Негушевића 1, чија је пријава запримљена
у року, дана 05.03.2021. године, конкурисао је са пројектом Повратак у село. Укупна вредност
пројекта је 2.512.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 504.000,00 динара, а средства
за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 2.008.000,00 динара.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на Конкурсу за
суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у
2021. години ( у даљем тексту: Конкурс) и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и
2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и
етичким медијским стандардима
У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих и јасно
дефинисаних потреба циљних група, односно становника општине Пећинци и њихово
информисање о важним питањима живљења на селу и квалитет истог.
Комисија процењује оригиналност и изузетно добро дефинисане тематске садржаје који
представљају део пројекта апликанта.
Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских
права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, односно
подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона
о јавном информисању и медијима (у даљем тексту: Закон).
У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника,ценећи буџет и оправданост
трошкова пројекта,члнови комисије предлажу не подржи у траженом износу већ у износу од
800.000, 00 динара
4. Подносилац пријаве Дунав Продукција доо Нови Сад, Браће Јовандић 11, чија је пријава
запримљена у року, дана 15.03.2021. године, конкурисао је са пројектом Хроника Пећинаца.
Укупна вредност пројекта је 2.025.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 414.000,00

динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе
1.611.000,00 динара.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на Конкурсу за
суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у
2021. години ( у даљем тексту: Конкурс) и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и
2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и
етичким медијским стандардима
У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих и јасно
дефинисаних потреба циљних група, односно становника општине Пећинци и њихово
информисање о важним питањима које ће апликант пратити и редовно објављивати. Циљ
пројекта и примарне и секундарне групе добро су постављене , а резултати и индикатори
резултата добро образложени.
Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских
права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, односно
подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона
о јавном информисању и медијима (у даљем тексту: Закон).
У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника,ценећи буџет и оправданост
трошкова пројекта, чланови комисије предлажу не подржи у траженом износу већ у износу од
400.000, 00 динара.
5. Подносилац пријаве Новосадска ТВ доо, Нови Сад, Трг Слободе број 3, чија је пријава
запримљена у року, дана 08.03.2021. године, конкурисао је са пројектом Разгледнице из
Пећинаца. Укупна вредност пројекта је 2.210.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе
1.110.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе
износе 1.100.000,00 динара.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на Конкурсу за
суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у
2021. години ( у даљем тексту: Конкурс) и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и
2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и
етичким медијским стандардима.
У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих и јасно
дефинисаних потреба циљних група, односно становника општине Пећинци. Циљ примарне
циљне групе као и секундарне циљне групе добро постављене, опис пројекта коректно урађен.
Резултати као и индикатори резултата добро постављени.
Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских
права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, односно
подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона
о јавном информисању и медијима (у даљем тексту: Закон).

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника,ценећи буџет и оправданост
трошкова пројекта,члнови комисије предлажу да се пројекат не подржи у траженом износу већ у
износу од 800.000, 00 динара.
6. Подносилац пријаве Предузеће за информисање РТВ Стара Пазова доо, Краља Петра Првог
ослободиоца 10, чија је пријава запримљена у року, дана 15.03.2021. године, конкурисао је са
пројектом Доњи Срем-простор историје, културе и туризма. Укупна вредност пројекта је
1.850.100,00 динара, од тога сопствени приходи износе 925.050,00 динара, а средства за која се
аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 925.050,00 динара.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на Конкурсу за
суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у
2021. години ( у даљем тексту: Конкурс) и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и
2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и
етичким медијским стандардима
У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих и јасно
дефинисаних потреба циљних група, односно становника општине Пећинци и њихових
културних и туристичких знаменитости, мерљивост индикатора који омогучавају праћење
реализације пројекта(члана 18. став1. тачка 1. алинеја 4, и тачка 2. алинеја 3. Правилника)
Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских
права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, односно
подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона
о јавном информисању и медијима (у даљем тексту: Закон).
У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост
трошкова пројекта,чланови комисије предлажу не подржи у траженом износу већ у износу од
300.000, 00 динара
7. Подносилац пријаве Агенција за маркетинг и издавачку делатност Драгсвет Светлана
Велимировић ПР, Шимановци, Обрадовић сокак 18, чија је пријава запримљена у року, дана
08.03.2021. године, конкурисао је са пројектом Општина Пећинци: Информиши се –повежи се.
Укупна вредност пројекта је 1.600.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 320.000,00
динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе
1.280.000,00 динара.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на Конкурсу за
суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у
2021. години ( у даљем тексту: Конкурс) и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и
2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и
етичким медијским стандардима
У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих и јасно
дефинисаних потреба циљних група, односно становника општине Пећинци, односно
представљање актуелних дешавања са територије општине Пећинци из области привреде,

предузетништва, људских и верских права, заштите животне средине, заштите деце и омладине
као и уметничко стваралаштво, мерљивост индикатора који омогучавају прачење реализације
пројекта(члана 18. став1. тачка 1. алинеја 4, и тачка 2. алинеја 3. Правилника)
Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских
права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, односно
подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона о
јавном информисању и медијима (у даљем тексту: Закон).
У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника,ценећи буџет и оправданост
трошкова пројекта, предлог чланова комисије је да се пројекат подржи у траженом износу.
8. Подносилац пријаве НИП Срем Медија, МЦВ Доо, Краља Петра Првог 5а, чија је пријава
запримљена у року, дана 03.03.2021. године, конкурисао је са пројектом Пећинци-Општина
будућности. Укупна вредност пројекта је 3.042.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе
1.042.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе
износе 2.000.000,00 динара.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на Конкурсу за
суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у
2021. години ( у даљем тексту: Конкурс) и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и
2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и
етичким медијским стандардима.
У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих и јасно
дефинисаних потреба циљних група, односно становника општине Пећинци и њихово
информисање о важним питањима као и њихово праћење.
Комисија процењује оригиналност и изузетно добро дефинисане тематске садржаје које
представљају наведени пројекат а односе се на све теме постављене у пријави за пројектно
суфинансирање.
Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских
права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, односно
подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона
о јавном информисању и медијима (у даљем тексту: Закон).
У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника,ценећи буџет и оправданост
трошкова пројекта,члнови комисије предлажу да се пројекат не подржи у траженом износу већ у
износу од 1.100.000, 00 динара.
9. Подносилац пријаве Новинско издавачко друштво Сремске новине доо, Сремска Митровица,
Светог Димитрија 2/2, чија је пријава запримљена у року, дана 12.03.2021. године, конкурисао је
са пројектом Образовање као круна развоја. Укупна вредност пројекта је 2.081.000,00 динара,
од тога сопствени приходи износе 533.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета
јединице локалне самоуправе износе 1.548.000,00 динара.

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на Конкурсу за
суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у
2021. години ( у даљем тексту: Конкурс) и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и
2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и
етичким медијским стандардима.
У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих и јасно
дефинисаних потреба циљних група, односно становника општине Пећинци и њихово
информисање о важним питањима која се тичу образовања у општини Пећинци. Период
реализације пројекта прати план реализације пројектних активности.
Примарне циљне групе, као и секундарне циљне групе добро постављене.
Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских
права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, односно
подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона
о јавном информисању и медијима (у даљем тексту: Закон).
У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника,ценећи буџет и оправданост
трошкова пројекта,члнови комисије предлажу да се пројекат не подржи у траженом износу већ у
износу од 470.000, 00 динара.
Комисија није предложила расподелу средства за следеће пројекте:

Редни
број
Издавач медија

Назив пројекта

Назив медија

1.

Фабрика Слова доо, Нови
Сад, Булевар ослобођења
127/7

Волим Пећинце

Војвођански магазин

2.

Радио дифузно друштво
РТВ „АС“ Шабац, Краља
Милана 9

Приче из Пећинаца

ТВ АС Шабац

3.

Агенција МР Медија,
Краља Милана 9, Шабац

Пећиначке Светиње

ТВ АС

4.

СПЦ Епархија Сремска
Радио Епархије Сремске
Српски Сион, Иришка 37,
Рума

Пећиначко јутро

Радио Епархије Сремске,
Српски Сион, програм,
Интернет страница,
друштвене мреже, радио

5.

Радио телевизија Панчево,
Дунав Телевизија, Николе

Дунав Телевизија

Шурковића 1, Панчево
Хроника Пећинаца

6.

Друштво за радио и
телевизијске активности
Kopernikus Cable Network,
друштво са ограниченом
одговорношћу, Ниш, Цара
Душана 45, Ниш

Место просперитетаПећинци

ТВ К::ЦН1

7.

SUPER SAT
COMMUNICATION доо,
Београд, Врачар,
Мекензијева 79, шести
спрат

Пећинци Данас

ТВ Супер сат и ТВ инфо 24

8.

Новинско издавачко
привредно друштво,
Сремске Новине, доо
Сремска Митровица,
Светог Димитрија 2/2

Од фудбала до бовлинга

Сремски портал

9.

Удружење Ариадне, Коло
српских сестара 18/5, Нови
Сад

Предузенице у Пећинцима

vojvodjanski.com

Радио Фрушка Гора доо, за
информативну
маркентишку и забавну
делатност, Главна 172а,
10. Рума

Пећинци јуче, данас, сутра

Радио Фрушка Гора

У складу са чланом 22. став 9. Правилника, Комисија даје следеће образложење за неприхватање
пројеката:
1. Подносилац пријаве, ФАБРИКА слова доо Нови Сад, Булевар ослобођења 127/7, чија је пријава
запримљена у року, дана 04.03.2021. године, конкурисао је са пројектом Волим Пећинци.
Укупна вредност пројекта је 627.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 127.000,00
динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 500.000,00
динара.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са
критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције
привржености
професионалним
и
етичким
медијским
стандардима.

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника и то: мере
у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног
информисања. Интерес Општине Пећинци код расписивања конкурса за суфинансирање у 2021
године није био да се обрађују теме везане за становнике читаве Војводине већ да оне обрађују
проблематику на територији општине Пећинци. У примарним циљним групама апликант доводи
смуњу чланове комисије да ли је заиста разумео суштину конкурса јер наводи да му је примарна
циљна група сви житељи Војводине, што није интерес општине Пећинци. Код периода
реализације апликант не каже од ког маја до ког децембра 2021 године. План реализације
пројекта није у складу са Планом реалиације пројектних активности.
Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.
2. Подносилац пријаве, Радио дифузно друштво РТВ „АС“ Шабац, Краља Милана 9, чија је пријава
запримљена у року, дана 04.03.2021. године, конкурисао је са пројектом Приче из Пећинаца.
Укупна вредност пројекта је 2.574.600,00 динара, од тога сопствени приходи износе 1.312.500,00
динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе
1.262.100,00 динара.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са
критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања већег гаранције
привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника и то: мере
у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни инетрес у области јавног
информисања. Увидом у документацију чланови комисије су уочили да период реализације
пројекта не прати на прописан начин план реализације пројектне активности. У делу пријаве за
пројкетно финансирање, 3 тачка 7- навести примарне циљне групе не може да стоји грађани и
грађанке општине Пећнци, Мачве и Срема већ становници општине Пећинци. Чланови комисије
изражавају сумњу коме је у ствари намењен пројкета, да ли свим становницима општине
Пећицни или само грађанима села Пећинци.
Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.
3. Подносилац пријаве, Агенција МР Медија, Краља Милана 9, Шабац, чија је пријава запримљена
у року, дана 04.03.2021. године, конкурисао је са пројектом Пећиначке светиње. Укупна
вредност пројекта је 1.843.200,00 динара, од тога сопствени приходи износе 933.000,00 динара, а
средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 910.200,00 динара.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са
критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања већег гаранције
привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника и то: мере
у којој је предложена пројектна активност подобна да оствати јавни инетрес у области јавног
информисања. Увидом у документацију чланови комисије су уочили да период реализације
пројекта не прати на прописан начин план реализације пројектне активности, апликант у опису
пројекта прича о теритроији Мачве, Срема и читаве републике а не своди причу на Општину
Пећинци која из истих разлга и расписује конкурс. Када су у питању примарне циљне групе

комисија сматра да апликант није ставио акценат на становнике Општине Пећинци, већ је у
опису примарних циљних група неоправдано раширио причу на становнике Мачве и Срема.
Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.
4. Подносилац пријаве, СПЦ Епархија Сремска Радио Епархије Сремске Српски Сион, Иришка 37,
Рума, чија је пријава запримљена у року, дана 05.03.2021. године, конкурисао је са пројектом
Пећиначко јутро. Укупна вредност пројекта је 300.000,00 динара, од тога сопствени приходи
износе 100.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе
износе 200.000,00 динара.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са
критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања већег гаранције
привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
Предложени пројекат не испуњава критеријуме из члана 18, став 1, тачка 1 и тачка 2, алинеје 3, 4
и 5, где нису јасно наведени и прецизирани персонални трошкови. У самој пријави подносилац
није навео да ли је ово пријава на конкурс или за појединачно давање. Нису усклађени резултати
и индикатори резултата.
Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.
5. Подносилац пријаве, Радио телевизија Панчево, Дунав Телевизија, Николе Шурковића 1,
Панчево, чија је пријава запримљена у року, дана 8.03.2021. године, конкурисао је са пројектом
Пећинци инфо. Укупна вредност пројекта је 7.000.000,00 динара, од тога сопствени приходи
износе 3.500.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне
самоуправе износе 3.500.000,00 динара.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са
критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања већег гаранције
привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника и то: мере
у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни инетрес у области јавног
информисања. Због непрописног попуњеног и предемензионираног буџета. Пројектант у
пројекту наводи да има техничке капацитете међутим кроз буџет се траже средстава за закуп
простора што доводи у сумњу да апликант има неопходне капацитете за реализацију пројекта.
Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.
6. Подносилац пријаве Друштво за радио и телевизијске активности Kopernikus Cable Network,
друштво са ограниченом одговорношћу, Ниш, Цара Душана 45, Ниш, чија је пријава запримљена
у року, дана 12.03.2021. године, конкурисао је са пројектом Место просперитета- Пећинци.
Укупна вредност пројекта је 3.210.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 1.710.000,00
динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе
1.500.000,00 динара.

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са
критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања већег гаранције
привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника и то: мере
у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни инетрес у области јавног
информисања. Пројекат, наиме, није усклађен са чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 4 , тачка 2
алинеја 1 и 4, тачка 4 алинеја 1и 2 Правилника. Наиме, у пројекту нису јасно идентификоване и
јасно дефинисане проблеми и потребе циљних група, недекватно је усклађеност планираних
активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група, разрађеност и
изводљивости плана пројекта није на потребном нивоу, неадекванта прецизности и разрађена
буџета пројекта, те нема потребне усклађености предвиђених трошкова са предвиђеним
трошковима а нема ни економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројктне
активности, економске оправданости буџета у односу на циљ и пројектне активности.
Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.
7. Подносилац пријаве, SUPER SAT COMMUNICATION доо, Београд, Врачар, Мекензијева 79,
шести спрат, чија је пријава запримљена у року, дана 15.03.2021. године, конкурисао је са
пројектом Пећинци данас. Укупна вредност пројекта је 2.588.000,00 динара, од тога сопствени
приходи износе 1.504.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне
самоуправе износе 1.084.000,00 динара.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са
критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције
привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника и то: мере
у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног
информисања. Пројекат, наиме, није усклађен са чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 4, тачка 2
алинеја 2 тачка 3, алинеја 1 и 2 Правилника. Наиме, у пројекту нису идентификоване и јасно
дефинисане потребе циљних група, низак је степен утицаја пројекта на квалитет информисаности
циљне групе, низак је степен организационих и управљачких способности предлагача пројекта,
недостаје прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује неусклађеност предвиђних
трошкова са пројектним активностима а нема ни економске оправданости буџета у односу на
циљ и пројектне активности.
Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.
8. Подносилац пријаве, Новинско издавачко привредно друштво, Сремске Новине, доо Сремска
Митровица, Светог Димитрија 2/2, чија је пријава запримљена у року, дана 12.03.2021. године,
конкурисао је са пројектом Од фудбала до бовлинга. Укупна вредност пројекта је 952.000,00
динара, од тога сопствени приходи износе 216.000,00 динара, а средства за која се аплицира из
буџета јединице локалне самоуправе износе 736.000,00 динара.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са
критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружаањ веће гаранције
привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника и то: мере
у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни инетрес у области јавног
информисања. Пројекат, наиме, није усклађен са чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 4 и 5, тачка 4
алинеја 1 и 2 Правилника. Наиме, у пројекту нису идентификоване и јасно дефинисане потребе
циљних група, недекватно је заступљеност иновативног елемента у пројекту и новинарско
истраживачког приступа, недостаје прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује
неусклађеност предвиђног трошка са пројектним активностима а нема ни економске
оправданости буџета у односу на циљ и пројекте активности.
Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.
9. Подносилац пријаве, Удружење Ариадне, Коло српских сестара 18/5, Нови Сад, чија је пријава
запримљена у року, дана 10.03.2021. године, конкурисао је са пројектом Предузетнице у
Пећинцима. Укупна вредност пројекта је 285.120,00 динара, од тога сопствени приходи износе
64.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе
221.120,00 динара.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са
критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пруања веће гаранције привржености
професионалним и етичким медијским стандардима.
Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника и то: мере
у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног
информисања. Пројекат, наиме, није усклађен са чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 3, тачка 2
алинеја 1, 2 и 4. Правилника. Наиме, у пројекту недостаје ускладђеност са реалним проблемима,
потребама и приоритетима циљних група као и усклађеност планираних активности са
циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група, низак степен утицаја пројекта на
квалитет информисаности циљне групе, неадекватна је разрађеност и изводљивост плана
реализације пројекта.
Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.
10. Подносилац пријаве, Радио Фрушка Гора доо, за информативну маркентишку и забавну
делатност, Главна 172а, Рума чија је пријава запримљена у року, дана 05.03.2021. године,
конкурисао је са пројектом Пећинци данас, јуче, сутра. Укупна вредност пројекта је 845.000,00
динара, од тога сопствени приходи износе 237.500,00 динара, а средства за која се аплицира из
буџета јединице локалне самоуправе износе 67.500,00 динара.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са
критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције
привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника и то: мере
у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног
информисања. Пројекат, наиме, Буџет је предимензиониран у односу на број предвиђених
медијских садржаја, што значи да није у потпуности испуњен члан 18, став 1, тачка 4. Нису
усклађени резултати и индикатори резултата. Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не
подржи.

