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Република Србија
Општина Косјерић
ПРЕДСЕДНИК

Број: 400-174/2019
Датум: 19.02.2020. године
КОСЈЕРИЋ

Председник општине Косјерић, на основу члана 25. став 1. Закона о јавном информисању и
медијима („Службени гласник РС“, број 83/2014 и 58/2015), члана 24. Правилника о суфинансирању
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“,
број 16/2016 и 8/2017), на основу образложеног Предлога о расподели средстава за суфинансирање
пројеката број 400-174/2019 од 14.02.2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о расподели средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања на
територији општине Косјерић за 2020. годину

1. ПРИХВАТА СЕ образложен Предлог о расподели средстава за суфинансирање пројеката у
области јавног информисања на територији општине Косјерић за 2020. годину број 400174/2019 од 14.02.2020. године, који је сачинила Комисија за оцену пројеката у оквиру
Конкурса за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног
информисања на територији општине Косјерић у 2020. години (у наставку: Комисија).
2. Распоређују се средства из буџета општине Косјерић за 2020. годину за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања у следећим износима:
1. Предузеће „Конзум Лав“ д.о.о., адреса: Омладинска бб, 31000 Ужице са пројектом
„Одржива села општине Косјерић“
- у износу од 100.000,00 динара;
2. „СПА 106“ Душко Ђукић ПР Косјерић (Варош), адреса: Насеље Гајеви 58, 31260
Косјерић, са пројектом „Косјерић инфо“
- у износу од 550.000,00 динара.
3. Зоран Ђуровић ПР Студио за производњу и емитовање тв програма „ЗООМ“
Ужице, адреса: Крцунова 2, 31000 Ужице са пројектом „Објективом кроз културнотуристичка дешавања општине Косјерић“
- у износу од 100.000,00 динара;
4. Предузеће „ТВ-5“ д.о.о. Ужице, адреса: Михаила Пупина 1, 31000 Ужице, са
пројектом „Спорт у Косјерићу“
- у износу од 450.000,00 динара.
5. „ИН-МЕДИА.НЕТ“ Иван Николић ПР, адреса: Жупана Страцимира 9/2, 32000
Чачак са пројектом „Да Косјерић дише пуним плућима – заштита животне средине
на првом месту“
- у износу од 250.000,00 динара;
6. „Public Media Communications“ д.о.о., адреса: Ђорђа Нешића 8/5, 11060 Београд, са
пројектом „Ритам села“
- у износу од 50.000,00 динара.
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3. Средства из буџета општине Косјерић за 2020. годину се неће издвајати за следеће пројекте:
1. Дневник акционарско друштво за новинско-издавачку делатност Нови Сад,
адреса Булевар Ослобођења 81, 21000 Нови Сад са пројектом „Живот – производња
здраве хране и лековито биље“;
2. Савез Срба из Региона, адреса: Отона Жупанчића 14, 11070 Нови Београд са
пројектом „Живот прогнаних и интерно расељених Срба у Косјерићу“;
3. Привредно друштво за комуникације и односе са јавношћу маркетинг
консалтинг и услуге „Proglas Public Relations“ д.о.о., адреса: Јаше Продановића 2,
11000 Београд са пројектом „Водич кроз дијабетес“;
4. „Информативни центар“ д.о.о. Прибој, адреса: Трг ФАП-а бб, 31330 Прибој са
пројектом „Предузетници Косјерци“;
5. Удружење „Мултикултура Србије“, адреса Мала Врбница бб, Мала Врбница код
Крушевца, 37233 Велика Врбница са пројектом „Права и могућности запошљавања
инвалида рада у Косјерићу“;
6. „Радио Пожега“ д.о.о. Пожега, адреса: Француска 1, Бизнис центар Пожега, 312310
Пожега са пројектом „РОСИ Косјерић“ (Радио особа са инвалидитетом Косјерић);
7. Предузеће за производњу и промет рачунарске опреме „Direct Link“ д.о.о.
Београд (Стари Град), адреса: Мике Аласа 9, 11000 Београд са пројектом „Еко
општина Косјерић“;
8. Предузеће за производњу и промет рачунарске опреме „Direct Link“ д.о.о.
Београд (Стари Град), адреса: Мике Аласа 9, 11000 Београд са пројектом
„Енергетска ефикасност у Косјерићу“;
9. Предузеће за издавачку делатност Радио и Телевизију Мелос д.о.о. Краљево,
адреса Хајдук Вељкова 2, 36000 Краљево са пројектом „Косјерић у „Хроници
Западне Србије“;
10. Предузеће за радиодифузију и маркетинг „Радио Сан“ д.о.о., адреса: Михаила
Пупина 1, 31000 Ужице са пројектом „Сачувајмо животну средину“;
11. „НОВОСТИ ДАНА.РС“ д.о.о. Ниш-Медијана, адреса: Наде Томић 21, 18000 Ниш са
пројектом „Туризам и угоститељство као лек за незапосленост и сиромаштво у
Општини Косјерић“;
12. „РЕОРГАНИЗАЦИЈА“ д.о.о. Ниш, адреса: Наде Томић 21, 18000 Ниш са пројектом
„Да роде не заобилазе Косјерић“;
13. Друштво за новинско издавачку делатност „Дан Граф“ д.о.о., адреса: Алексе
Ненадовића 19-23, 11000 Београд са пројектом „Како да Косјерци/ке здраво
продишу?“;
4. Са учесницима Конкурса којима су одобрена средства за суфинансирање проjеката
производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине
Косјерић у 2020. години, наведеним у тачки 2, биће закључени уговори.
5. Решење се објављује на званичном сајту општине Косјерић и доставља свим учесницима
конкурса у електронској форми.
Образложење
Чланом 25. став 1. Закона о јавном информисању и медијима и чланом 24. Правилника о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања прописано
је да руководилац органа који је расписао конкурс, доноси одлуку о расподели средстава за
суфинансирање пројеката, на основу образложеног предлога Комисије.

Председник општине Косјерић је упутио јавни позив за учешће на Конкурсу за
суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на
територији општине Косјерић у 2020. години (у наставку: Конкурс) којим је предвиђено да се
пројекти суфинансирају из буџета општине Косјерић за 2020. годину у износу од
1.500.000,00 динара.
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Комисија је утврдила да је на Конкурс достављено 20 пројекта, од којих је стручна Комисија
разматрала њих 19, док пријаву Предузећа за производњу телевизијског програма „MINACORD
MEDIA“ д.о.о. Београд, Дечанска 12/7, 11000 Београд Комисија није разматрала, јер иста није
испунила формалне услове Конкурса.
Комисија је донела Предлог о расподели средстава за суфинансирање пројеката број 400174/2019 од 14.02.2020. године са образложењем за сваки поднети пројекат и предложила да се
средства расподеле на следећи начин:
1. Предузеће „Конзум Лав“ д.о.о., адреса: Омладинска бб, 31000 Ужице са пројектом
„Одржива села општине Косјерић“
- у износу од 100.000,00 динара;
Образложење: Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за
учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медиjских садржаја из области јавног
информисања на територији општине Косјерић у 2020. години (у даљем тексту: Јавни позив) 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.
Пројекат у потпуности остварује јавни интерес у области јавног информисања, односно
потпуно је усклађен са Стратегијом одрживог развоја општине Косјерић за 2018-2028, која препознаје
пољопривреду, рурални туризам и развој села као развојни потенцијал, а са друге стране јасно
показује да је депопулација и одлазак младих један од највећих проблема са којима се општина
Косјерић суочава.
Буџет пројекта реално сагледан.
2. „СПА 106“ Душко Ђукић ПР Косјерић (Варош), адреса: Насеље Гајеви 58, 31260
Косјерић, са пројектом „Косјерић инфо“
- у износу од 550.000,00 динара.
Образложење: Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за
учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медиjских садржаја из области јавног
информисања на територији општине Косјерић у 2020. години (у даљем тексту: Јавни позив) 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 усклађеност пројекта са реалним
проблемима, потребама и приоритетима циљних група, постојање идентификованих и јасно
дефинисаних потреба циљних група, разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта и
постојање високог степена развојне и финансијске одрживости пројекта (члан 18. став 1. тачка 1.
алинеја 3. и 4., тачка 2. алинеје 4. и 5. 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).
3. Зоран Ђуровић ПР Студио за производњу и емитовање тв програма „ЗООМ“
Ужице, адреса: Крцунова 2, 31000 Ужице са пројектом „Објективом кроз културнотуристичка дешавања општине Косјерић“
- у износу од 100.000,00 динара;
Образложење: Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за
учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медиjских садржаја из области јавног
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информисања на територији општине Косјерић у 2020. години (у даљем тексту: Јавни позив) 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.
Пројекат је од значаја са становишта остваривања јавног интереса у области јавног
информисања и остварује намену Јавног позива (члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 1. и 2. Правилника).
4. Предузеће „ТВ-5“ д.о.о. Ужице, адреса: Михаила Пупина 1, 31000 Ужице, са
пројектом „Спорт у Косјерићу“
- у износу од 450.000,00 динара.
Образложење: Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за
учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медиjских садржаја из области јавног
информисања на територији општине Косјерић у 2020. години (у даљем тексту: Јавни позив) 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.
Пројекат остварује јавни интерес у области јавног информисања (члан 18. став 1. тачка 1.
алинеја 1.), постоји заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког
приступа (члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 5).
Постоји економска оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности
(члан 18. став 1. тачка 4. алинеја 2.).
5. „ИН-МЕДИА.НЕТ“ Иван Николић ПР, адреса: Жупана Страцимира 9/2, 32000
Чачак са пројектом „Да Косјерић дише пуним плућима – заштита животне средине
на првом месту“
- у износу од 250.000,00 динара;
Образложење: Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за
учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медиjских садржаја из области јавног
информисања на територији општине Косјерић у 2020. години (у даљем тексту: Јавни позив) 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.
Пројекат јасно дефинише потребе циљних група (члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 4.), а
предлог буџета је економски оправдан у односу на циљ и пројектне активности (члан 18. став 1. тачка
4. алинеја 2.).
Пројекат обрађује тему екологије, која је у општини Косјерић изузетно актуелна, а из самог
пројекта се види да ће основни циљ пројекта бити испуњен.
6. „Public Media Communications“ д.о.о., адреса: Ђорђа Нешића 8/5, 11060 Београд, са
пројектом „Ритам села“
- у износу од 50.000,00 динара.
Образложење: Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за
учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медиjских садржаја из области јавног
информисања на територији општине Косјерић у 2020. години (у даљем тексту: Јавни позив) 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.
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Постоји јасна усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима
циљних група (члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 4.), као и идентификоване и јасно дефинисане потребе
циљних група (члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 3.).
Пројекат се бави питањем села, што је од посебног значаја имајући у виду да је општина
Косјерић рурално подручје са око ¾ становништа на сеоском подручју. За њих је овај пројекат од
изузетне важности.
Комисија је предложила да се за следеће пројекте не издвајају средства из буџета општине
Косјерић за 2020. годину и то за:
1. Дневник акционарско друштво за новинско-издавачку делатност Нови Сад, адреса
Булевар Ослобођења 81, 21000 Нови Сад са пројектом „Живот – производња здраве
хране и лековито биље“;
Образложење: 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 2. алинеја 2. Правилника. У
пројекту нема извесности значајног степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе.
Пријава није добро попуњена. У пројекту се ни једном речју не помиње Косјерић као место,
што изазива сумњу да је у питању типски пројекат.
Медиј није препознатљив грађанима општине Косјерић.
2. Савез Срба из Региона, адреса Отона Жупанчића 14, 11070 Нови Београд са пројектом
„Живот прогнаних и интерно расељених Срба у Косјерићу“;
Образложење: 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 2. алинеја 2., тачка 4.
алинеја 2. Правилника. Наиме, у пројекту нема извесности значајног степена утицаја пројекта на
квалитет информисања циљне групе и економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и
пројектне активности.
Медиј није присутан у Косјерићу, а интерно расељени и прогнаних Срба нема на територији
општине Косјерић.
Утисак је да је пројекат прављен уопштено и да није прилагођен подручју општине Косјерић.
3. Привредно друштво за комуникације и односе са јавношћу маркетинг консалтинг и
услуге „Proglas Public Relations“ д.о.о., адреса Јаше Продановића 2, 11000 Београд са
пројектом „Водич кроз дијабетес“;
Образложење: 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.
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алинеја 2. и тачка 4. алинеја 2.Правилника. Наиме, у пројекту нема идентификованих и јасно
дефинисаних потреба циљних група, степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе
је занемарљив и економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.
Пројекат је превише уско усмерен. Фокус ставља само на дијабетес, без појашњења у опису
каква је директна веза са општином Косјерић.
Трошкови наведени у предлогу буџета пројекта апсолутно неприхватљиви.
4. „Информативни центар“ д.о.о. Прибој, адреса Трг ФАП-а бб, 31330 Прибој са
пројектом „Предузетници Косјерци“;
Образложење: 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 2. алинеја 2., тачка 2.
алинеја. Правилника. Наиме, у пројекту нема извесности значајног степена утицаја пројекта на
квалитет информисања циљне групе и не постоји начин како измерити индикаторе који омогућавају
праћење реализације пројекта.
5. Удружење „Мултикултура Србије“, адреса Мала Врбница бб, Мала Врбница код
Крушевца, 37233 Велика Врбница са пројектом „Права и могућности запошљавања
инвалида рада у Косјерићу“;
Образложење: 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 1., тачка 1.
алинеја 3. и тачка 2. алинеја 2. Правилника. Наиме, реализација пројекта не доноси остваривање
намене конкурса, не постоји усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и
приоритетима циљних група, у пројекту нема извесности значајног степена утицаја пројекта на
квалитет информисања циљне групе.
Са друге стране, портал који је наведен непознат је у Косјерићу.
6. „Радио Пожега“ д.о.о. Пожега, адреса Француска 1, Бизнис центар Пожега, 312310
Пожега са пројектом „РОСИ Косјерић“ (Радио особа са инвалидитетом Косјерић;
Образложење: 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 2. алинеја 3. Правилника.
Наиме, не постоји мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта.
Пројекат обрађује актуелну тему, али без јасно утврђеног испитивања реалних потреба, тако
да се из тога не види јавни интерес грађана у општини Косјерић.
Пројекат прилично опширно обрађен, без јасног ефекта на циљну групу. Значај пројекта није
у складу са циљевима пројекта и не постоји јасна мерљивост индикатора.
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7. Предузеће за производњу и промет рачунарске опреме „Direct Link“ д.о.о. Београд
(Стари Град), адреса Мике Аласа 9, 11000 Београд са пројектом „Еко општина
Косјерић“;
Образложење: 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 2., тачка 2.
алинеја 2. и 4. Правилника. Наиме, реализација пројекта не доноси остваривање намене конкурса, у
пројекту нема извесности значајног степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе
и потребног нивоа разрађеност и изводљивост плана реализације
8. Предузеће за производњу и промет рачунарске опреме „Direct Link“ д.о.о. Београд
(Стари Град), адреса Мике Аласа 9, 11000 Београд са пројектом „Енергетска
ефикасност у Косјерићу“;
Образложење: 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 2., тачка 2.
алинеја 2. и тачка 4. алинеја 2. Правилника. Наиме, реализација пројекта не доноси остваривање
намене конкурса, у пројекту нема извесности значајног степена утицаја пројекта на квалитет
информисања циљне групе и економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне
активности.
Часопис није присутан на територији општине Косјерић.
9. Предузеће за издавачку делатност Радио и Телевизију Мелос д.о.о. Краљево, адреса
Хајдук Вељкова 2, 36000 Краљево са пројектом „Косјерић у „Хроници Западне
Србије“;
Образложење: 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. и тачка 2.
алинеја 4. Правилника. Наиме, нема идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, а
план реализације пројекта није разрађен и изводљив.
Пројекат у целини лоше написан са низом неправилности и формално техничких грешака.
10. Предузеће за радиодифузију и маркетинг „Радио Сан“ д.о.о., адреса Михаила Пупина
1, 31000 Ужице са пројектом „Сачувајмо животну средину“;
Образложење: 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
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информисања. Пројекат, наиме, није усклађен са чланом 18. став 1. тачка 2. алинеја 3. Правилника.
Наиме, мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта није видљива.
Тема је добро одабрана, али је подржан боље обрађен и конципиран пројекат на тему
екологије, па се, с обзиром на ограничен буџет, не може подржати.
11. „НОВОСТИ ДАНА.РС“ д.о.о. Ниш-Медијана, адреса Наде Томић 21, 18000 Ниш са
пројектом „Туризам и угоститељство као лек за незапосленост и сиромаштво у
Општини Косјерић“;
Образложење: 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 2., тачка 2.
алинеја 2. и тачка 4. алинеја 2. Правилника. Наиме, реализација пројекта не доноси остваривање
намене конкурса, у пројекту нема извесности значајног степена утицаја пројекта на квалитет
информисања циљне групе и економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне
активности. Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.
12. „РЕОРГАНИЗАЦИЈА“ д.о.о. Ниш, адреса Наде Томић 21, 18000 Ниш са пројектом „Да
роде не заобилазе Косјерић“;
Образложење: 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 2., тачка 2.
алинеја 2. и 4. Правилника. Наиме, реализација пројекта не доноси остваривање намене конкурса, у
пројекту нема извесности значајног степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе
и потребног нивоа разрађеност и изводљивост плана реализације. Из наведених разлога, предлог је да
се пројекат не подржи.
13. Друштво за новинско издавачку делатност „Дан Граф“ д.о.о., адреса Алексе
Ненадовића 19-23, 11000 Београд са пројектом „Како да Косјерци/ке здраво
продишу?“;
Образложење: 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 2. алинеја 4. Правилника.
Наиме, пројекат је лоше разрађен и немогућа је изводљивост плана реализације пројекта.
Пројекат је неуредан, са доста неправилности и грешака. Не може се јасно утврдити период
реализације пројекта, јер се у пријави на конкурс помиње период реализације 01.11.- 31.12.2019.
године, док је планом реализације пројектних активности предвиђен период реализације од априла до
децембра 2020.
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