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На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени гласник РС'', бр. 

83/2014, 58/2015 и 12/2016-аут.тумач.), чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 24. Правилника о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања 

(''Службени гласник РС'', бр.16/2016 и 8/2017)  и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени 

лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на основу извештаја 

Стручне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања 

на територији општине Алибунар у 2018.г., Општинско веће општине Алибунар на својој 76. седници 

одржаној дана 04. децембра 2018. године доноси следећу 

 

О Д Л У К У 

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА  

У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ  
 

I 

На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за 

суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, а на 

основу извештаја Стручне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области 

јавног информисања на територији општине Алибунар у 2018.г. (у даљем тексту: Стручна комисија) и 

у складу са Јавним конкурсом за суфинансирање пројеката производње медиjских садржаја из 

области јавног информисања на територији општине Aлибунар у 2018. години (''Службени лист 

општине Алибунар'', бр. 39/2018) – у даљем тексту: Јавни конкурс, Општинско веће општине 

Алибунар расподељује средства из буџета Општине Алибунар у укупном износу од 5.500.000,00 

динара за суфинансирање следећих пројеката: 

1) за реализацију пројекта ''Информисање становника Алибунара'', подносиоца пројекта 

Телевизија Радио ''Лав'' из Вршца, траженог износа средстава за суфинансирање пројекта 

3.000.000,00 динара, утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 

1.500.000,00 динара; 

2) за реализацију пројекта ''Алибунарске вести'', подносиоца пројекта Д.о.о. ''Вршалица'' из 

Вршца, траженог износа средстава за суфинансирање пројекта 1.000.000,00 динара, утврђује 

се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 1.000.000,00 динара; 

3) за реализацију пројекта ''Упознај Алибунар'', подносиоца пројекта Информативни центар 

''Ало'' – Дневне новине ''Ало'' из Београда, траженог износа средстава за суфинансирање 
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пројекта 300.000,00 динара, утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 

150.000,00 динара; 

4) за реализацију пројекта ''Алибунар јуче и данас'', подносиоца пројекта ''Старт пресс'' д.о.о. 

из Панчева, траженог износа средстава за суфинансирање пројекта 1.000.000,00 динара, 

утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 900.000,00 динара; 

5) за реализацију пројекта ''Планови за развој Алибунара'', подносиоца пројекта Центар за 

информисање, образовање и предузетништво ''Облак'' из Панчева, траженог износа 

средстава за суфинансирање пројекта 1.297.600,00 динара, утврђује се износ учешћа општине 

у суфинансирању у износу од 650.000,00 динара; 

6) за реализацију пројекта ''Емисије на румунском језику - серијал'', подносиоца пројекта ДОО 

''Danelli'' – Радио ''ФАР'' из Алибунара, траженог износа средстава за суфинансирање 

пројекта 100.000,00 динара, утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 

100.000,00 динара; 

7) за реализацију пројекта ''Инфо Алибунар'', подносиоца пројекта РТВ ''Панчево'' из Панчева, 

траженог износа средстава за суфинансирање пројекта 1.200.000,00 динара, утврђује се износ 

учешћа општине у суфинансирању у износу од 1.200.000,00 динара. 
 

II 

Општинско веће прихвата закључак Стручне комисије да се не подрже пријаве следећих 

подносилаца: 

1) ''Adria media group'' д.о.о. из Београда за пројекте ''Алибунар – Општински информатор'' и 

''Алибунар по мојој мери''; 

2) ''Новости дана РС'' д.о.о. из Ниша; 

3) Институт за одрживи развој и заштиту животне средине ''Зелени круг'' из Новог Сада; 

4) ''Дневни Војводина Пресс'' из Новог Сада; 

5) Студио ''Панука'' из Панчева; 

6) Удружење грађана ''Балкан Туризам'' из Сремске Митровице; 

7) Синдикат новинара Србије из Београда 

 

III 

Учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, дужни су да без 

одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима, односно 

обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена. 

 

IV 

Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2018. годину 

(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 39/2017, 24/2018 и 38/2018). 
 

V 

На основу овог Решења, а у складу са одредбом члана 25. Закона о јавном информисању и 

медијима, председник Општине и корисник средстава закључиће одговарајући уговор, који је основ 

за праћење реализације суфинансираног пројекта. 
 

VI 

Решење ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу 

општине Алибунар''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 73. седници одржаној дана 30.10.2018. године 

расписало Јавни конкурс за суфинансирање пројеката производње медиjских садржаја из области 

јавног информисања на територији општине Aлибунар у 2018. години (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 13/2018) – у даљем тексту: Јавни конкурс. Према тексту Јавног конкурса, рок за 
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подношење пријава је 20 дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу ''Дневник''. Јавни 

конкурс објављен је дана 01.11.2018. године у дневном листу ''Дневник'' из Новог Сада, тако да рок 

за подношење пријава траје од 02. новембра 2018. године до 21. новембра 2018. године. 

Према тексту Јавног конкурса, средства за суфинансирање пројеката производње медијских 

садржаја из области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2018. години, 

опредељена су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2018. годину у износу од 5.500.000,00 

динара. Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00 динара, а 

највећи износ средстава који се може одобрити по пројекту је 3.000.000,00 динара. 

Што се тиче обавезне документације коју је потребно доставити, Јавним конкурсом утврђено 

је следеће: ''Учесник Јавног конкурса је обавезан да достави: 

1. попуњен и оверен пријавни Образац 1 за учешће на конкурсу, у четири примерка. Образац 

се преузима са сајта Општине Алибунар www.alibunar.org.rs: 

- Образац 1 – пријава: попуњен предлог пројекта и 

- Образац 2 – табела: попуњен буџет пројекта. 

2. Копије следећих докумената у једном примерку: 

- Потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у 

принудној наплати (да нема блокиран рачун); 

- Решење о регистрацији из регистра медија који се води у Агенцији за привредне 

регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима 

(у обзир се неће узимати решење о регистрацији из Регистра јавних гласила у Агенцији 

за привредне регистре); 

- Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за 

електронске медије; 

- Оверена изјава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити 

емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се 

баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукцију телевизијског 

и радијског програма); 

- Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ 

додељена државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) у текућој 

фискалној години и у претходне две фискалне године, односно државна помоћ у текућој 

фискалној години и по ком основу, за штампане медије, радио, интернет медије и 

новинске агенције; 

- Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ 

додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за производњу 

медијских садржаја за телевизију; 

- Визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и 

сл.)''. 

У складу са одредбама чланова 10. и 11. Правилника о суфинансирању пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног информисања, председник општине Алибунар је 
посебним решењем из реда запослених у Општинској управи општине Алибунар образовао Стручну 
службу за проверу документације поднете по Јавном конкурсу за суфинансирање пројеката 
производње медиjских садржаја из области јавног информисања на територији општине Aлибунар у 
2018. години (у даљем тексту: Стручна служба), решење бр. 020-179/2018-04 од 13.11.2018.г. 
Задатак Стручне службе је да изврши проверу документације поднете по Јавном конкурсу. Провера 
документације односи се на испуњеност услова за учешће на Конкурсу и поштовање рокова. 
Стручна служба је утврдила да је приспело 15 пријава на конкурс, да су све пријаве благовремене, а 
провером садржине пријава утврђено је да је потребно позвати следеће учеснике конкурса да 
допуне пријаву: 1) Радио ''ФАР'' – ДОО ''Danelli'' Алибунар; 2) ''Новости дана.рс'', Ниш; 3) ТВ Радио 
''Лав'', Вршац. 

Чланови Стручне комисије су затим приступили прегледању и разматрању конкурсних 

пријава, које одговарају условима конкурса. Комисија је прегледала буџете пројеката и оценила 

њихову оправданост и сврсисходност, квалитет медијског садржаја и одрживост пројекта, утврђујући 

укупан износ који може да се одобри по пројекту и нами средстава на основу поднетих предлога 

буџета пројекта. 

http://www.alibunar.org.rs/
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Стручна комисија је дана 30.11.2018.г. размотрила све приспеле предлоге пројеката и 

предложила је Општинском већу општине Алибунар да се подрже следећи пројекти: 

1. Телевизија Радио ''Лав'' из Вршца конкурисала је предлогом пројекта ''Информисање 

становника Алибунара''. Документација коју су поднели пристигла је у року, а недостатак 

примерка Решења о регистрацији из Регистра медија који се води у АПР доставили су 

накнадно. Стручна комисија сматра да је пројекат у складу са критеријумима из члана 18. 

став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области 

јавног инфомисања. Предложене пројектне активнсоти 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. 

Посебну вредност пројекту даје подстицање развоја људских права и демократије, 

културно-уметничког стваралаштва и усклађеност планираних активности са циљевима, 

очекиваним резултатима и потребама циљних група.  

2. Д.О.О. ''Вршалица'' из Вршца конкурисало је предлогом пројекта ''Алибунарске вести''. 

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

сматра да је пројекат у складу са критеријумима из члана 18. став 1. Правилника о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног инфомисања. 

Предложене пројектне активнсоти 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. Посебну врдност 

пројекту даје потпуна усклађеност са реалним проблемима, потребама и приоритетима 

циљне групе. Представљен је прецизан и разрађен буџет, који показује усклађеност 

предвиђеног трошка са пројекним активностима. Опис и значај пројекта су добро 

дефинисани, идентификоване су и јасно дефинисане потребе циљних група. 

3. Информативни центар ''Ало'' – Дневне новине ''Ало'' из Београда конкурисало је 

предлогом пројекта ''Упознај Алибунар''. Документација коју су поднели била је 

комплетна и пристигла је у року. Стручна комисија сматра да је пројекат у складу са 

критеријумима из члана 18. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног инфомисања. Предложене пројектне 

активнсоти 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.  Посебну вредност пројекту даје усклађеност пројекта 

са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, постојање 

идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група. Јасно су дефинисане теме, 

које су у вези са општином Алибунар. Задовољавајући је и капацитет са становишта 

степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта. 

4. ''Старт пресс'' д.о.о. из Панчева конкурисао је предлогом пројекта ''Алибунар јуче и 

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

комисија сматра да је пројекат у складу са критеријумима из члана 18. став 1. Правилника 

о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

инфомисања. Предложене пројектне активнсоти 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. Посебну 

вредност пројекту даје јасно дефинисана тема и усклађеност пројекта са реалним 

проблемима, потребама и приоритетима циљних група, постојање идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група. 

5. Центар за информисање, образовање и предузетништво ''Облак'' из Панчева 

конкурисао је предлогом пројекта ''Планови за развој Алибунара''. Документација коју су 

поднели била је комплетна и пристигла је у року. Стручна комисија сматра да је пројекат у 

складу са критеријумима из члана 18. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног инфомисања. Предложене пројектне 

активнсоти доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 
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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. Посебну вредност пројекту даје јасно дефинисана тема 

и усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних 

група, постојање идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група. 

6. ДОО ''Danelli'' – Радио ''ФАР'' из Алибунара конкурисао је предлогом пројекта ''Емисије 

на румунском језику - серијал''. Документација коју су поднели пристигла је у року,а 

накнадно је достављена потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику 

за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години. Стручна 

комисија сматра да је пројекат у складу са критеријумима из члана 18. став 1. Правилника 

о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

инфомисања. Предложене пројектне активнсоти 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. Посебну 

вредност пројекту даје јасно дефинисана тема, а значајно је то што ће бити информисани 

припадници румунке националне мањине. Буџет је презизан и добро разрађен, али је и 

економски оправдан у односу на циљ и пројектне активности. 

7. Радиотелевизија ''Панчево'' из Панчева конкурисао је предлогом пројекта ''Инфо 

Алибунар''. Документација коју су поднели пристигла је у року,а накнадно је достављена 

потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ 

додељена државна помоћ у текућој фискалној години. Стручна комисија сматра да је 

пројекат у складу са критеријумима из члана 18. став 1. Правилника о суфинансирању 

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног инфомисања. Предложене 

пројектне активнсоти 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. Посебну вредност даје видљивост 

пројекта, као и степен организационих и управљачких способности предлагача пројекта. 

Буџет је прецизан и добро разрађен. 

Стручна комисија је предложила Општинском већу општине Алибунар да се не подрже 

пројекти следећих подносилаца: 

1. ''Adria media group'' из Београда – пројекат ''Алибунар – општински информатор'' није 

усклађен са одредбом члана 18. став 2. тачка 1. алинеја 3 и тачке 4. алинеје 1. и 2. 

Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања (у даљем тексту: Правилник). Опис активности није у складу са планом 

реализације. 

2. ''Adria media group'' из Београда – пројекат ''Алибунар по мојој мери'' није усклађен са 

одредбом члана 18. став 2. тачка 1. алинеја 3 и тачке 4. алинеје 1. и 2. Правилника. Опис 

активности није у складу са планом реализације 

3. ''Новости дана РС'' д.о.о. из Ниша – пројекат ''Наталитет је Алибунару приоритет'' не 

испуњава критеријум из члана 18. став 1. тачка 1. Правилника (мере у којој је предложена 

пројектна активност подобна да оствари јавн интерес у области јавног информисања. 

Видљивост пројекта је упитна на територији Алибунара. 

4. Институт за одрживи развој и заштиту животне средине ''Зелени круг'' из Новог Сада – 

пројекат ''Алибунар – место где ветар све покреће'' није усклађен са чл.18. ст.2. тч.1. 

алинеја 3. и тч.4. алинеје 1. и 2. Правилника. Опис активности није у складу са планом 

реализације. Видљивост пројекта је упитна, јер се лист продаје у претплати, а у самом 

пројекту је наведено да ће бити подељен локалној самоуправи, али не и грађанима. 

Такође, реч је о двомесечнику, који већ у децембру треба да изађе из штампе. 

5. ''Дневник Војводина Пресс'' из Новог Сада – пројекат ''Хроника Алибунара'' не испуњава 

критеријум из члана 18. став 1. тачка 1. Правилника. Опис активности није у складу са 

планом реализације. 

6. Студио ''Панука'' из Панчева – пројекат ''Унапређење јавног информисања'' није усклађен 

са чл.18. ст.2. тч.1. алинеја 3. и тч.4. алинеје 1. и 2. Правилника. Опис активности није у 
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складу са планом реализације. Буџет је предимензиониран и није економски оправдан у 

односу на циљ и пројектне активности. 

7. Удружење грађана ''Балкан Туризам'' из Сремске Митровице – пројекат ''Алибунар – 

Туристички бисер Панонском мора'' је у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и 

у складу је са критеријумом из члана 18. ст. 1. тч. 2 Правилника, али опис активности није 

у складу са планом реализације. Упитан је степен утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе. 

8. Синдикат новинара Србије из Београда – пројекат ''Информисање по мери грађана 

Алибунара'' је у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и у складу је са 

критеријумом из члана 18. ст. 1. тч. 2 Правилника, али став је Комисије да је упитан степен 

утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе, која је уска. План реализације 

пројекта није добро попуњен. Буџет садржи и ствку за закуп сале, а из описа активнсоти се 

не види за шта је потребна сала. 

 

Општинско веће општине Алибунар у потпуности је прихватило аргументоване предлоге 

Стручне комисије, због чега је донета одлука као у диспозитиву.  

Одлука  је коначна. 
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