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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА 

Kомисијa за оцењивање пројеката  

у области јавног информисања 

06 број 06-6/2020-01 

02.03.2020. године 

БАЈИНА БАШТА 

 

 

ЗАПИСНИК 

О РАДУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА И ДАВАЊЕ 

ПРЕДЛОГА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ JАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА У 2020. ГОДИНИ 

 

 

Датум одржавања седница: 02.03.2020. године; 

Време одржавања седница: Од 11 часова до 16 часова; 

Место одржавања седница:  Општинска управа општине Бајина Башта; 

Адреса: улица Душана Вишића бр.28., општина 

Бајина Башта; 

Присутни:  

Комисија у саставу:  

1. Жарко Мандић, испред удружења Нова 

мрежа Србије, 

2.Борис Павлов, самостална пријава, 

3.Ивица Шмит, испред удружења електронских 

медија „ComNet“ и  

4.Слободанка Тадић, члан Стручне службе која 

врши функцију секретара Комисије. 

 

Дневни ред: 1. Избор председника Комисија; 

2. Разматрање и оцењивање пројеката; 

3. Утврђивање предлога о расподели средстава; 

4. Ставови, препоруке и закључци чланова 

Комисије. 

 

           Пре почетка рада, члановима Комисије је уручено Решење председника општине  

06 број 400-391/2019 од 20.02.2020. године, којим је именована Стручна комисија, а које 

им је раније послато путем поштом и постављено на званичном сајту општине Бајина 

Башта.  

Чланови Комисије упознати су са наменом и циљем конкурса, условима, 

критеријумима и процедуром суфинансирања пројеката у области јавног информисања. 
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Предочено им је да се Конкурс расписао ради пружања суфинансирања 

производње медијских садржаја који доприносе остваривању јавног интереса у области 

јавног информисања, дефинисаног чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.  

Чланови Комисије су обавештени да је за овај Конкурс у општинском буџету 

опредељено 7.000.000,00 динара, док укупна висина средстава коју подносиоци траже за 

пројекте,  износи 24.144.000,00 динара.  

Упознати су са податком да је на Конкурс приспело 30 предлога пројеката.  

У складу са Законом о јавном информисању и медијима, тражено је од 

Регулаторног тела за електронске медије (РЕМ) и Савета за штампу да изврше проверу 

да ли су за учеснике  конкурса изречене мере због кршења професионалних и етичких 

стандарда и чланови Комисије су имали увид у пристигла мишљења  

Провера документације поднете на Конкурс извршена је од стране стручне службе и 

односила се на испуњеност услова за учешће на конкурсу и поштовање рокова. Чланови 

комисије су узели на увид Записник комисије стручне службе о испуњености услова 

приспелих пројеката. Од 30 поднетих пројеката, формалне услове су испунили сви поднети 

пројекти. 

Након увида у списак приспелих пројеката, сваки члан Комисије је дао писaну 

изјаву да није у сукобу интереса и да не обавља јавну функцију. 

Констатовано је да постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање Комисије. 

Предложене тачке  дневног реда једногласно су усвојене од стране чланова Комисије. 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. Избор председника Комисије 

 

За председника Комисије једногласно је изабран Борис Павлов. 

 

2. Разматрање и оцењивање пројеката 

   

Чланови Комисије су разматрили 30 пројеката. 

 

I Комисија предлаже расподелу средства за следеће пројекте: 

 

Број Подносилац пројекта Назив пројекта Назив медија Место Предложена 

средства 

1 Удружење „Глас 

завичаја“ 

„Спорт,рекреација 

и спортски туризам 

у општини Б.Башта 

Спортска ревија 

Бајине Баште „ББ 

Журнал“ 

Рогачица, 

Бајина 

Башта 

100.000,00 РСД 

2 STEFAN-CO Бајина 

Башта 

„Права особа са 

инвалидитетом“ 

ББ Глас Бајина 

Башта 

250.000,00 РСД 

3 Предузеће Конзум 

Лав 

„Развојни 

потенцијали Бајине 

Баште“ 

ТВ Лав плус Ужице 250.000,00РСД 

4 АЛО МЕДИА 

СИСТЕМ ДОО 

„Лепа Србија –

Бајина Башта“ 

АЛО ! Београд 400.000,00 РСД 

5 ПРОДУКЦИЈА КЉУЧ  

ДОО 

„Тако то жене раде“ Студио Б Врњачка 

Бања 

300.000,00 РСД 

6 УДРУЖЕЊЕ 

ГРАЂАНА БИОС 

„Бајина Башта за 

СВЕ(т)“ 

ДРИНА ИНФО Бајина 

Башта 

200.000,00 РСД 

7 РТВ Прима 

Интернационал 

„Ризница нашег 

краја“ 

ТВ ПРИМА Бајина 

Башта 

470.000,00РСД 
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8 РТВ Прима 

Интернационал 

„Заједница уз вас“ Примус радио Бајина 

Башта 

Бајина 

Башта 

170.000,00 РСД 

9 Ресурс центар Тара „Зелене шансе“ Први портал Бајина 

Башта 

Бајина 

Башта 

100.000,00 РСД 

10 Радња за делатност 

кинема. дела аудио-

визуелним производа 

и тв програма„Лађа 

филм“ Б.Башта 

„Камером кроз 

села“ 

ТВ 5 Ужице Бајина 

Башта 

260.000,00 РСД 

11. Предузеће ТВ 5 ДОО 

Ужице 

„Бајина Башта-мој 

град“ 

Телевизија 5 Ужице Ужице 2.500.000,00 РСД 

12. Студи ЗООМ Ужице „Наши корени“ Студио ЗООМ 

Ужице 

Ужице 200.000,00 РСД 

13. Глас Нације ДОО „Активни одмор у 

Бајиној Башти“ 

Глас Нације ДОО Београд 250.000,00 РСД 

14. Телевизија Пожега 

ДОО 

„Бајина Башта –

туристички бисер 

Србије“ 

Телевизија Пожега Пожега 450.000,00 РСД 

15. Public media 

communicatiosns DОО 

„Положај жене на 

селу“ 

Златиборске новине Београд 200.000,00 РСД 

16. Предузеће за 

радиодифузију и 

маркетинг радио сан 

ДОО 

„Спорт и спортски 

туризам“ 

Западне вести Ужице 300.000,00 РСД 

17.  Привредно друштво 

„ГЗС“ ДОО 

„Бајина Башта-

инфраструктура као 

темељ развоја 

туризма, привреде 

и пољопривреде“ 

Глас Западне Србије Чачак 300.000,00 РСД 

18. IN-MEDIA.NET “Бајина Башта 

туристички 

драгуљ:ендемске 

врсте понос 

Подриња“ 

Рина Чачак 300.000,00 РСД 

 

 

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. Удружење „Глас завичаја“поднело је пројекат под називом „Спорт, рекреација 

и спортски туризам у општини Б. Башта „који треба да се реализује преко 

медија Спортска ревија Бајине Баште „ББ Журнал“ Рогачица, Бајина Башта. 

Укупна вредност пројекта: 474.000,00 динара. Тражено за суфинансирање 

пројекта из средстава буџета Општине Бајина Башта: 180.000,00 динара. 

Прегледом поднете пријаве утврђено је да је пријава благовремена и потпуна. 

Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року. 

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје потпуна 

усклађеност планираних активности са реалним проблемима, потребама и 

приоритетимам циљних група, односно утицај и изводљивост пројекта са становишта 
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усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и 

потребама циљних група.  

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.      

Тема је важна и од јавног је интереса па стручна комисија предлаже суфинансирање 

пројекта из буџета Општине Бајина Башта са износом од 100.000,00 РСД. 

2. STEFAN-CO Бајина Башта поднело је пројекат под називом „Права особа са 

инвалидитетом“ који треба да се реализује преко медија ББ Глас Бајина 

Башта. Укупна вредност пројекта: 1.004.000,00 динара. Тражено за 

суфинансирање пројекта из средстава буџета Општине Бајина Башта: 

672.000,00 динара. 

 

Прегледом поднете пријаве утврђено је да је пријава благовремена и потпуна. 

Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року. 

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје потпуна 

усклађеност планираних активности са реалним проблемима, потребама и 

приоритетимам циљних група, односно утицај и изводљивост пројекта са становишта 

усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и 

потребама циљних група.  

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.      

Тема је важна и од јавног је интереса па стручна комисија предлаже суфинансирање 

пројекта из буџета Општине Бајина Башта са износом од 250.000,00 РСД. 

3. Предузеће Конзум Лав поднело је пројекат под називом „Развојни потенцијали 

Бајине Баште“ који треба да се реализује преко медија ТВ Лав плус  

Ужице.Укупна вредност пројекта: 2.776.400,00 динара. Тражено за 

суфинансирање пројекта из средстава буџета Општине Бајина Башта: 

1.376.400,00 динара. 

Прегледом поднете пријаве утврђено је да је пријава благовремена и потпуна. 

Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року. 

 

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје потпуна 

усклађеност планираних активности са реалним проблемима, потребама и 

приоритетимам циљних група, односно утицај и изводљивост пројекта са становишта 

усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и 

потребама циљних група.  

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.      

Тема је важна и од јавног је интереса па стручна комисија предлаже суфинансирање 

пројекта из буџета Општине Бајина Башта са износом од 250.000,00 РСД. 

4. АЛО МЕДИА СИСТЕМ ДОО поднело је пројекат под називом  „Лепа 

Србија –Бајина Башта“ који треба да се реализује преко медија АЛО !

 Београд. Укупна вредност пројекта: 2.800.000,00 динара. Тражено за 
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суфинансирање пројекта из средстава буџета Општине Бајина Башта: 

900.000,00 динара.  

Прегледом поднете пријаве утврђено је да је пријава благовремена и потпуна. 

Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року. 

Увидом у Допис Савета за штампу од 19.02.2020. године Комисија је констатовала да у 

евиденцији Савета за штампу постоји одлука Комисије за жалбе и Одлука да је јануару 

месецу 2020. године медиј „Ало!“ прекршио кодекс. 

Увидом у Допис дневних новина „Ало!“, број: 314 од 05.02.2020. године, комисија 

констатује да је овај медиј, након изрицања казне, односно мера, предузео активности 

које гарантују да се сличан случај неће поновити, а у складу са чланом 18. ставом 2, 

тачка 2. и на тај начин пружио гаранције привржености професионалним и етичким 

медијским стандардима. 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника: Мера у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. 

Пројекат у целини испуњава услове из члана 18 правилника, став 1; тачка 2, алинеја 2: 

степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе. Такође, испуњава 

услове из Тачке 1, алинеје 1, 2 и 3 остваривања јавног интереса у области јавног 

информисања, остваривање намене конкурса, усклађеност пројекта са реалним 

проблемима, потребама и приоритетима циљних група. 

Такође, испуњава услове из тачке 3, односно, располаже неопходне ресурсе за 

реализацију пројекта. Тема је од јавног је интереса за па стручна комисија предлаже 

суфинансирање пројекта из буџета Општине Бајина Башта са износом од 400.000,00 РСД. 

5. ПРОДУКЦИЈА КЉУЧ  ДОО поднело је пројекат под називом „Тако то 

жене раде“ који треба да се реализује преко медија Студио Б, Врњачка Бања. 

Укупна вредност пројекта: 2.004.000,00 динара. Тражено за суфинансирање 

пројекта из средстава буџета Општине Бајина Башта:  350.000,00 динара. 

Прегледом поднете пријаве утврђено је да је пријава благовремена и потпуна. 

Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року. 

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје потпуна 

усклађеност планираних активности са реалним проблемима, потребама и 

приоритетимам циљних група, односно утицај и изводљивост пројекта са становишта 

усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и 

потребама циљних група.  

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.      

Тема је важна и од јавног је интереса па стручна комисија предлаже суфинансирање 

пројекта из буџета Општине Бајина Башта са износом од 300.000,00 РСД 

6. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА БИОС поднело је пројекат под називом „Бајина 

Башта за СВЕ(т)“ који треба да се реализује преко медија ДРИНА ИНФО 

Бајина Башта. Укупна вредност пројекта: 1.745.000,00 динара. Тражено за 

суфинансирање пројекта из средстава буџета Општине Бајина Башта: 

1.290.000,00 динара. 

Прегледом поднете пријаве утврђено је да је пријава благовремена и потпуна. 

Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року. 
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У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје потпуна 

усклађеност планираних активности са реалним проблемима, потребама и 

приоритетимам циљних група, односно утицај и изводљивост пројекта са становишта 

усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и 

потребама циљних група.  

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.      

Тема је важна и од јавног је интереса па стручна комисија предлаже суфинансирање 

пројекта из буџета Општине Бајина Башта са износом од 200.000,00 РСД 

 

7. РТВ Прима Интернационал   поднело је пројекат под називом „Ризница 

нашег краја“  који треба да се реализује преко медија ТВ ПРИМА 

 Бајина Башта . Укупна вредност пројекта:  2.100.000,00 динара. Тражено за 

суфинансирање пројекта из средстава буџета Општине Бајина Башта: 

942.000,00 динара. 

Прегледом поднете пријаве утврђено је да је пријава благовремена и потпуна. 

Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року. 

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје потпуна 

усклађеност планираних активности са реалним проблемима, потребама и 

приоритетимам циљних група, односно утицај и изводљивост пројекта са становишта 

усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и 

потребама циљних група.  

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.      

Тема је важна и од јавног је интереса па стручна комисија предлаже суфинансирање 

пројекта из буџета Општине Бајина Башта са износом од 470.000,00 РСД 

8. РТВ Прима Интернационал поднело је пројекат под називом „Заједница уз вас“ 

који треба да се реализује преко медија Примус радио Бајина Башта  

Бајина Башта.  Укупна вредност пројекта: 1.378.000,00 динара. Тражено за 

суфинансирање пројекта из средстава буџета Општине Бајина Башта:  

970.000,00 динара. 

Прегледом поднете пријаве утврђено је да је пријава благовремена и потпуна. 

Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року. 

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје потпуна 

усклађеност планираних активности са реалним проблемима, потребама и 

приоритетимам циљних група, односно утицај и изводљивост пројекта са становишта 

усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и 

потребама циљних група.  

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.      

Тема је важна и од јавног је интереса па стручна комисија предлаже суфинансирање 

пројекта из буџета Општине Бајина Башта са износом од 170.000,00 РСД. 
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9. Ресурс центар Тара,поднело је пројекат под називом „Зелене шансе“  који треба 

да се реализује преко медија Први портал Бајина Башта, Бајина Башта Укупна 

вредност пројекта:  743.000,00 динара. Тражено за суфинансирање пројекта из 

средстава буџета Општине Бајина Башта:  574.000,00 динара. 

Прегледом поднете пријаве утврђено је да је пријава благовремена и потпуна. 

Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року. 

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје потпуна 

усклађеност планираних активности са реалним проблемима, потребама и 

приоритетимам циљних група, односно утицај и изводљивост пројекта са становишта 

усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и 

потребама циљних група.  

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.      

Тема је важна и од јавног је интереса па стручна комисија предлаже суфинансирање 

пројекта из буџета Општине Бајина Башта са износом од 100.000,00 РСД. 

10. Радња за делатност кинема. дела аудио-визуелним производа и тв програма 

„Лађа филм“ Б.Башта поднело је пројекат под називом„Камером кроз 

села“који треба да се реализује преко медија ТВ 5 Ужице Бајина Башта. 

Укупна вредност пројекта: 600.000,00  динара. Тражено за суфинансирање 

пројекта из средстава буџета Општине Бајина Башта: 420.000,00 динара. 

Прегледом поднете пријаве утврђено је да је пријава благовремена и потпуна. 

Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року. 

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје потпуна 

усклађеност планираних активности са реалним проблемима, потребама и 

приоритетимам циљних група, односно утицај и изводљивост пројекта са становишта 

усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и 

потребама циљних група.  

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.      

Тема је важна и од јавног је интереса па стручна комисија предлаже суфинансирање 

пројекта из буџета Општине Бајина Башта са износом од 260.000,00 РСД. 

11. Предузеће ТВ 5 ДОО Ужице поднело је пројекат под називом „Бајина Башта-мој 

град“ који треба да се реализује преко медија Телевизија 5 Ужице. Укупна 

вредност пројекта: 6.822.000,00динара. Тражено за суфинансирање пројекта из 

средстава буџета Општине Бајина Башта: 3.400.000,00 динара. 

Прегледом поднете пријаве утврђено је да је пријава благовремена и потпуна. 

Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року. 

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје потпуна 

усклађеност планираних активности са реалним проблемима, потребама и 

приоритетимам циљних група, односно утицај и изводљивост пројекта са становишта 

усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и 

потребама циљних група.  
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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.      

Тема је важна и од јавног је интереса па стручна комисија предлаже суфинансирање 

пројекта из буџета Општине Бајина Башта са износом од 2.500.000,00 РСД. 

12. Студио ЗООМ Ужице поднело је пројекат под називом „Наши корени“ који 

треба да се реализује преко медија Студио ЗООМ Ужице, Ужице. Укупна 

вредност пројекта: 443.400,00 динара. Тражено за суфинансирање пројекта из 

средстава буџета Општине Бајина Башта: 350.000,00 динара. 

Прегледом поднете пријаве утврђено је да је пријава благовремена и потпуна. 

Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року. 

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје потпуна 

усклађеност планираних активности са реалним проблемима, потребама и 

приоритетимам циљних група, односно утицај и изводљивост пројекта са становишта 

усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и 

потребама циљних група.  

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.      

Тема је важна и од јавног је интереса па стручна комисија предлаже суфинансирање 

пројекта из буџета Општине Бајина Башта са износом од 200.000,00 РСД. 

13. Глас Нације ДОО поднело је пројекат под називом „Активни одмор у Бајиној 

Башти“ који треба да се реализује преко медија Глас Нације ДОО Београд. 

Укупна вредност пројекта: 500.000,00 динара. Тражено за суфинансирање 

пројекта из средстава буџета Општине Бајина Башта: 250.000,00 динара. 

Прегледом поднете пријаве утврђено је да је пријава благовремена и потпуна. 

Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року.  

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје потпуна 

усклађеност планираних активности са реалним проблемима, потребама и 

приоритетимам циљних група, односно утицај и изводљивост пројекта са становишта 

усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и 

потребама циљних група.  

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.      

Тема је важна и од јавног је интереса па стручна комисија предлаже суфинансирање 

пројекта из буџета Општине Бајина Башта са износом од 250.000,00 РСД. 

14. Телевизија Пожега ДОО поднело је пројекат под називом  „Бајина Башта –

туристички бисер Србије“који треба да се реализује преко медија Телевизија 

Пожега,Пожега. Укупна вредност пројекта: 1.830.280,00 динара. Тражено за 

суфинансирање пројекта из средстава буџета Општине Бајина Башта: 

910.000,00 динара. 

Прегледом поднете пријаве утврђено је да је пријава благовремена и потпуна. 

Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року. 
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У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје потпуна 

усклађеност планираних активности са реалним проблемима, потребама и 

приоритетимам циљних група, односно утицај и изводљивост пројекта са становишта 

усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и 

потребама циљних група.  

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.      

Тема је важна и од јавног је интереса па стручна комисија предлаже суфинансирање 

пројекта из буџета Општине Бајина Башта са износом од 450.000,00 РСД. 

15. Public media communicatiosns DОО поднело је пројекат под називом „Положај 

жене на селу“ који треба да се реализује преко медија Златиборске новине 

 Београд. Укупна вредност пројекта:1.000.000,00 динара.Тражено за 

суфинансирање пројекта из средстава буџета Општине Бајина Башта: 

800.000,00 динара. 

Прегледом поднете пријаве утврђено је да је пријава благовремена и потпуна. 

Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року. 

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје потпуна 

усклађеност планираних активности са реалним проблемима, потребама и 

приоритетимам циљних група, односно утицај и изводљивост пројекта са становишта 

усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и 

потребама циљних група.  

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.      

Тема је важна и од јавног је интереса па стручна комисија предлаже суфинансирање 

пројекта из буџета Општине Бајина Башта са износом од 200.000,00 РСД 

16. Предузеће за радиодифузију и маркетинг радио сан ДОО поднело је пројекат 

под називом „Спорт и спортски туризам“  који треба да се реализује 

преко медија Западне вести  Ужице. Укупна вредност пројекта: 765.000,00 

динара. Тражено за суфинансирање пројекта из средстава буџета Општине 

Бајина Башта: 585.000,00 динара. 

Прегледом поднете пријаве утврђено је да је пријава благовремена и потпуна. 

Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року. 

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје потпуна 

усклађеност планираних активности са реалним проблемима, потребама и 

приоритетимам циљних група, односно утицај и изводљивост пројекта са становишта 

усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и 

потребама циљних група.  

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.      

Тема је важна и од јавног је интереса па стручна комисија предлаже суфинансирање 

пројекта из буџета Општине Бајина Башта са износом од 300.000,00 РСД 
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17. Привредно друштво „ГЗС“ ДОО  поднело је пројекат под називом 

„Бајина Башта-инфраструктура као темељ развоја туризма, привреде и 

пољопривреде“ који треба да се реализује преко медија Глас Западне 

Србије Чачак. Укупна вредност пројекта: 1.250.000,00 динара. Тражено за 

суфинансирање пројекта из средстава буџета Општине Бајина Башта: 

1.000.000,00 динара. 

Прегледом поднете пријаве утврђено је да је пријава благовремена и потпуна. 

Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року. 

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје потпуна 

усклађеност планираних активности са реалним проблемима, потребама и 

приоритетимам циљних група, односно утицај и изводљивост пројекта са становишта 

усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и 

потребама циљних група.  

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.      

Тема је важна и од јавног је интереса па стручна комисија предлаже суфинансирање 

пројекта из буџета Општине Бајина Башта са износом од 300.000,00 РСД 

18. IN-MEDIA.NET поднело је пројекат под називом “Бајина Башта туристички 

драгуљ: ендемске врсте понос Подриња“ који треба да се реализује преко 

медија Рина Чачак. Укупна вредност пројекта: 1.250.000,00 динара. 

Тражено за суфинансирање пројекта из средстава буџета Општине Бајина 

Башта: 985.000,00  динара. 

Прегледом поднете пријаве утврђено је да је пријава благовремена и потпуна. 

Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року. 

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје потпуна 

усклађеност планираних активности са реалним проблемима, потребама и 

приоритетимам циљних група, односно утицај и изводљивост пројекта са становишта 

усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и 

потребама циљних група.  

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.      

Тема је важна и од јавног је интереса па стручна комисија предлаже суфинансирање 

пројекта из буџета Општине Бајина Башта са износом од 300.000,00 РСД. 

 

II Комисија није предложила расподелу средства за следеће пројекте: 

 

 

Ред. 

број 

Подносилац 

пројекта 

Назив пројекта Назив медија Место Тражена средства 

1 PROGLAS PUBLIC 

RELATIONS DOO 

„Водич кроз 

дијабетес“ 

Студио Б Београд 400.000,00 РСД 

2 Предузеће Конзум 

Лав  

„Бајина Башта на 

длану“ 

www.infopress.rs Ужице 399.600,00 РСД 

3 Савез Срба из 

региона  

„Српско коло 

Бајина Башта “ 

Српско коло  Нови 

Београд 

250.000,00 РСД 
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4 Мултикултура 

Србије 

„Прва и 

могућности 

запошљавања 

инвалида рада у 

Бајиној Башти“ 

Новости дана Велика 

Врбница 

код 

Крушевца 

200.000,00 РСД 

5 Дневник ад за 

новинско-издавачку 

делатост 

„Живот-

производња 

здраве хране и 

лековито биље“ 

Ревија Добро јутро Нови Сад 1.200.000,00 РСД 

6 DIRECT LINK 

Beograd 

„Еко општина 

Бајина Башта“ 

www.nasemesto.info Београд 180.000,00 РСД 

7 DIRECT LINK 

Beograd 

„Енергетска 

ефикасност у “ 

Часопис за локалну 

самоуправу Наше 

место 

Београд 50.000,00 РСД 

8 НОВОСТИ 

ДАНА.РС ДОО 

НИШ МЕДИЈАНА 

„Наталитет је 

Бајиној Башти 

приоритет“ 

НОВОСТИ ДАНА Ниш 460.000,00 РСД 

9 ДОО 

РЕОРГАНИЗАЦИЈА 

НИШ 

„Туризам и 

угоститељство 

као лек за 

незапосленост и 

сиромаштво у 

општини Баијина 

Башта“ 

НОВОСТИ ДАНА Ниш 600.000,00 РСД 

10 Информативни 

центар ДОО 

„Бајинобаштанке“ ТВ Прибој Прибој 1.000.000,00 РСД 

11 Global media 

broadcast doo 

„Културно благо 

општине Бајина 

Башта“ 

Инфо 24 Београд 1.464.000,00 РСД 

12 Предузеће за 

информисање Инфо  

24 Медиа ДОО 

„Бајина Башта 

данас“ 

Тв Инфо 24, ТВ 

Клик, ТВ Студио Б 

Београд 1.986.000,00 РСД 

 

1. PROGLAS PUBLIC RELATIONS DOO поднело је пројекат под називом  „Водич 

кроз дијабетес“ који треба да се реализује преко Студио Б Београд. Укупна 

вредност пројекта: 12.390.000,00  динара. Тражено за суфинансирање пројекта 

из средстава буџета Општине Бајина Башта: 400.000,00 РСД 

Прегледом поднете пријаве утврђено је да је пријава благовремена и потпуна. 

Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року. 

Пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став. 1 тачка 1. Правилника: 

мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања. Пројекат, наиме, није  усклађен са чл. 18 став 1.  тачке 4. 

алинеје 1. и 2. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања. Комисија из наведених разлога предлаже да се овај 

пројекат не подржи. 

2. Предузеће Конзум Лав поднело је пројекат под називом„Бајина Башта на 

длану“ који треба да се реализује преко листа www.infopress.rs Ужице.  

http://www.infopress.rs/
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Укупна вредност пројекта: 503.600,00 динара. Тражено за суфинансирање 

пројекта из средстава буџета Општине Бајина Башта:399.600,00 РСД 

Прегледом поднете пријаве утврђено је да је пријава благовремена и потпуна. 

Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року. 

Пројекат у целини није у складу са чланом 18 Правилника, став 1, тачка 2: алинеја 4 

разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта. Пројектом је, наиме, предвиђен 

период реализације . август 2019. – 31. Децембар 2019. Комисија из наведених разлога 

предлаже да се овај пројекат не подржи. 

3. Савез Срба из региона  поднело је пројекат под називом  „Српско коло Бајина 

Башта “ који треба да се реализује преко листа Српско коло  Нови 

Београд . Укупна вредност пројекта:  380.500,00 динара. Тражено за 

суфинансирање пројекта из средстава буџета Општине Бајина Башта: 

250.000,00 РСД 

Прегледом поднете пријаве утврђено је да је пријава благовремена и потпуна. 

Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року. 

Пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став. 1, тачка 4. алинеја 1 

:прецизност и разрађеност буџета пројекта. Такође не испуњава ни услове из става 1, 

тачка 2, алинеја 2: степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе. 

Комисија из наведених разлога предлаже да се овај пројекат не подржи. 

4. Мултикултура Србије поднело је пројекат под називом „Права и могућности 

запошљавања инвалида рада у Бајиној Башти“ који треба да се реализује преко 

медија Новости дана, Велика Врбница код Крушевца. Укупна вредност 

пројекта: 252.000,00 динара.Тражено за суфинансирање пројекта из средстава 

буџета Општине Бајина Башта: 200.000,00 РСД 

Прегледом поднете пријаве утврђено је да је пријава благовремена и потпуна. 

Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року. 

Пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1; тачка 1: алинеје 3 и 4: јер 

није усклађен  са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, а нису 

ни јасно  идентификоване и јасно дефинисане потребе циљних група. Такође, није у 

складу са условима из става 1; тачка 4: алинеје 1 и 2: прецизности и разрађености буџета 

пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима 

економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности. 

Комисија из наведених разлога предлаже да се овај пројекат не подржи. 

5. Дневник ад за новинско-издавачку делатност поднело је пројекат под називом  

„Живот-производња здраве хране и лековито биље“ који треба да се реализује 

преко листа Ревија Добро јутро Нови Сад. Укупна вредност пројекта: 

4.000.000,00 динара. Тражено за суфинансирање пројекта из средстава буџета 

Општине Бајина Башта: 1.200.000,00 РСД 

Прегледом поднете пријаве утврђено је да је пријава благовремена и потпуна. 

Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року. 

Пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став. 1 тачка 1. Правилника, 

алинеје 1 и 3: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања, као и усклађеност пројекта са реалним 

проблемима, потребама и приоритетима циљних група.  Комисија из наведених разлога 

предлаже да се овај пројекат не подржи. 

6. DIRECT LINK Beograd поднело је пројекат под називом  „Еко општина Бајина 

Башта“ који треба да се реализује преко медија www.nasemesto.infoБеоград.  
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Укупна вредност пројекта: 400.000,00 динара.Тражено за суфинансирање 

пројекта из средстава буџета Општине Бајина Башта: 180.000,00 РСД 

Прегледом поднете пријаве утврђено је да је пријава благовремена и потпуна. 

Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року. 

Пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. Став 1; Тачка 2; алинеја 2: 

степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе. Комисија из наведених 

разлога предлаже да се овај пројекат не подржи. 

7. DIRECT LINK Beograd поднело је пројекат под називом „Енергетска 

ефикасност у “ који треба да се реализује преко листа Часопис за локалну 

самоуправу Наше место Београд. Укупна вредност пројекта: 120.000,00  

динара. Тражено за суфинансирање пројекта из средстава буџета Општине 

Бајина Башта: 50.000,00 РСД 

Прегледом поднете пријаве утврђено је да је пријава благовремена и потпуна. 

Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року. 

Пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1; тачка 2; алинеја 2: 

степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе. Комисија из наведених 

разлога предлаже да се овај пројекат не подржи.  

8. НОВОСТИ ДАНА.РС ДОО НИШ МЕДИЈАНА поднело је пројекат под називом  

„Наталитет је Бајиној Башти приоритет“који треба да се реализује преко 

медија НОВОСТИ ДАНА Ниш. Укупна вредност пројекта: 580.000,00 динара. 

Тражено за суфинансирање пројекта из средстава буџета Општине Бајина 

Башта: 460.000,00 РСД 

Прегледом поднете пријаве утврђено је да је пријава благовремена и потпуна. 

Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року. 

Пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став. 1 тачка 2. Правилника, 

алинеја 1, усклађеност планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и 

потребама циљних група, Такође, из исте тачке, не испуњава критеријуме из алинеје 2, 

степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе, 3. мерљивост 

индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта. Комисија из наведених 

разлога предлаже да се овај пројекат не подржи.  

9. ДОО РЕОРГАНИЗАЦИЈА НИШ поднело је пројекат под називом  

„Туризам и угоститељство као лек за незапосленост и сиромаштво у општини 

Бајина Башта“ који треба да се реализује преко медија НОВОСТИ ДАНА 

Ниш. Укупна вредност пројекта: 760.000,00 динара. Тражено за 

суфинансирање пројекта из средстава буџета Општине Бајина Башта: 

 600.000,00 РСД 

Прегледом поднете пријаве утврђено је да је пријава благовремена и потпуна. 

Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року. 

Пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став. 1 тачка 2. Правилника, 

алинеја 3. мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта. 

Такође, не испуњава у потпуности ни услове из Тачке 1; алинеја 1: остваривања јавног 

интереса у области јавног информисања. Комисија из наведених разлога предлаже да се 

овај пројекат не подржи.  

10. Информативни центар ДОО поднео је пројекат под називом „Бајинобаштанке“ 

који треба да се реализује преко медија  ТВ Прибој, Прибој. Укупна вредност 

пројекта:2.000.000,00 динара. Тражено за суфинансирање пројекта из 

средстава буџета Општине Бајина Башта: 1.000.000,00 РСД 
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Прегледом поднете пријаве утврђено је да је пријава благовремена и потпуна. 

Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року. 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника: Мера у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.  

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријума из члана 18. став 1; тачка1, 

алинеја 5: заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачки 

приступ. Као и тачка 2, алинеја 5, из предложеног пројекта не може се потрвдити степен 

развојне и финансијске одрживости пројекта након што се оконча подршка.  Комисија из 

наведених разлога предлаже да се овај пројекат не подржи.  

11. Global media broadcast doo поднело је пројекат под називом  „Културно благо 

општине Бајина Башта“ који треба да се реализује преко медија  Инфо 24 

Београд. Укупна вредност пројекта: 1.835.000,00  динара. Тражено за 

суфинансирање пројекта из средстава буџета Општине Бајина Башта: 

1.464.000,00 РСД 

Прегледом поднете пријаве утврђено је да је пријава благовремена и потпуна. 

Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року. 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника: Мера у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. 

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријуме из члана 18. став 1, тачка 2, 

алинеја 2: степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе. Такође није 

усаглашен са тачком 4, алинеја 2: економске оправданости предлога буџета у односу на 

циљ и пројектне активности. Комисија из наведених разлога предлаже да се овај пројекат 

не подржи.  

12. Предузеће за информисање Инфо  24 Медиа ДОО поднело је пројекат под 

називом „Бајина Башта данас“ који треба да се реализује преко медија Тв 

Инфо 24, ТВ Клик, ТВ Студио Б, Београд. Укупна вредност пројекта: 

3.973.000,00 динара. Тражено за суфинансирање пројекта из средстава буџета 

Општине Бајина Башта: 1.986.000,00 РСД.  

Прегледом поднете пријаве утврђено је да је пријава благовремена и потпуна. 

Документација коју су поднели је била комплетна и пристигла је у року. 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника: Мера у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. 

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријуме из члана 18. став 1, тачка 2, 

алинеја 2: степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе. Такође није 

усаглашен са Тачком 4, алинеја 2: економске оправданости предлога буџета у односу на 

циљ и пројектне активности. Комисија из наведених разлога предлаже да се овај пројекат 

не подржи.  

 

Сваки члан Комисије је добио текст Конкурса, у коме су наведени критеријуми за 

оцену пројеката, примерак сваког пројекта редоследом из табеле, како би истовремено 

стекли увид у њих. 

 Договорен је следећи начин рада: након увида у сваки пројекат, чланови 

Комисије, износе описне оцене и разлоге за прихватање или подршку за сваки пројекат. 

Након тога, чланови Комисије усаглашaвају образложење, које секретар Комисије 

уписује у одређено поље у електронској форми табеле. 
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Пројекти су разматрани са становишта основних критеријума и они пројекти који 

их не испуњавају су разврстани у групу за коју ће комисија предложити да не требају 

бити подржани. Затим су пројекти који испуњавају основне критеријуме разматрани са 

становишта оправданости трошкова и усклађености буџета са циљевима и активностима 

наведеним у пројекту. Након селекције пројеката у другом кругу, чланови Комисије су 

приступили анализи приложених табела буџетских ставки  пројеката које ће предложити 

да буду подржани како би проценили висину средстава за подршку реализацији пројекта.  

Чланови Комисије су приликом оцењивања пројеката имали увид и у документ 

Регулаторног тела за електронске медије, број: 07-423/2020-1 од 20.02.2020. године,  и 

Савета за штампу од 19.02.2020. године у којима је наведено да је само једном 

подносиоцу пријаве изречена мера због кршења професионалних и етичких стандарда и 

то медију „АЛО“. 

3. Утврђивање предлога о расподели средстава са образложењем 

 

Чланови Комисије су предложили да се средства у износу од 7.000.000,00  динарa 

расподеле за реализацију 18. пројеката за који су установили да су у складу са наменом 

Конкурса и критеријумима утврђеним чланом 18. Правилника, сматрајући да ће њихова 

реализација испунити основне циљеве Конкурса, и о томе сачинили, као посебан 

документ ПРЕДЛОГ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА.  

 

4. Ставови, препоруке и закључци чланова Комисије 

 

Комисија није имала препоруке које треба упутити надлежним инстанцама везане 

за конкурс. 

 

 

 


