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На основу члана 17-28. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник 
РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Правилника о суфинансирању 
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени 
гласник РС“, број 16/16 и 8/17), Уредбе о правилима за доделу државне помоћи 
(„Службени гласник РС“, број 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013,97/2013 и 119/2014), 
Уредбе о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности – de minimis помоћи 
("Службни гласник РС", бр.23/21), члана 76. Статута општине Мало Црниће 
(„Службени гласник општине Мало Црниће“, број 3/19), Предлога стручне Комисије о 
расподели средстава од 18.06.2021.године, Одлуке о расписивању јавног позива за 
суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања на територији општине Мало Црниће у2021.години, број: 06-13/2021-3 oд 
31.03.2021.године,  Јавног позива за суфинансирање пројеката за остваривање јавног 
интереса  у  области  јавног  информисања  на  територији  општине  Мало  Црниће  у 
2021.години,  број:  401-70/2021 од 06.04.2021.године 

Општинско веће општине мало Црниће, на телефонској седници одржаној 02. 
јула 2021.  године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ  

за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса  
у области јавног информисања на територији општине Мало Црниће у 

2021.години 

I 

         На основу расписаног  Јавног позива за суфинансирање пројеката за остваривање 
јавног интереса  у  области  јавног  информисања  на  територији  општине  Мало  
Црниће  у 2021.години,  који је објављен дана 06.04.2021.године у листу Реч народа 
Пожаревац на страни 22. и 23. и на веб сајту општине Мало Црниће 
www.opstinamalocrnice.rs , за суфинансирање пројеката из буџета општине Мало 
Црниће за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2021. годину 
(у даљем тексту: Јавни позив), опредељена су средства из буџета општине Мало 
Црниће у укупном износу од 1.000.000,00 динара. 
           Средства су oдобрена на основу Предлога стручне Комисије о расподели 
средстава за суфинансирање пројеката из буџета општине Мало Црниће за остваривање 
јавног интереса у области јавног информисања за 2021. годину , на следећи начин:  

1. Новинско издавачко привредно друштво „Реч народа“ а.д. Пожаревац из 
Пожаревца, ПИБ:104353774, број пријаве 401-87/2021 од 15.04.2021.године. 
Средства за која се аплицира износе 250.000,00 динара за пројекат под 
називом:“Пола века Федрас-а“. Медиј преко којег ће се реализовати пројекат: 
Издавач недељне новине Браничевског округа „Реч народа“. Средства која се 
додељују за овај пројекат износе: 150.000,00 динара. 
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2. Друштво са ограниченом одговорношћу радио и телевизијске делатности 
„Млава – медија“, из Петровца на Млави, ПИБ: 101585467, број пријаве 401-
95/2021 од 19.04.2021.године. Средства за која се аплицирало износе 250.000,00 
динара за пројекат под називом:“ТВ серијал-Приче из села општине Мало 
Црниће“. Медиј преко којег ће се реализовати пројекат: Телевизија Млава. 
Средства која се додељују за овај пројекат износе: 200.000,00 динара. 

3. Привредно друштво за саобраћај, трговину, издаваштво и радио и телевизијске 
активности „Радио бисер“ доо из Пожаревца, ПИБ: 100440764, број пријаве 401-
96/2021 од 19.04.2021.године. Средства за која се аплицира износе 250.000,00 
динара за пројекат под називом: “Свако време има своје теме“. Медиј преко 
којег ће се реализовати пројекат „Радио бисер плус“. Средства која се додељују 
за овај пројекат износе: 200.000,00 динара. 

4. „Урбан град-Богдан Поповић ПР издавање новина Пожаревац“ из Пожаревца, 
ПИБ: 109850550, број пријаве 401-98/2021 од 20.04.2021.године. Средства за 
која се аплицира износе 240.000,00 динара за пројекат под називом:“Мало 
Црниће за понос 2021“. Медиј преко којег ће се реализовати пројекат: „Урбан 
сити радио“. Средства која се додељују за овај пројекат износе: 50.000,00 
динара. 

5. „Удружење љубитеља туризма и екологије „Академац“-тв продукција Академац 
из Београда, ПИБ 107571104, број пријаве: 401-113/2021 од 21.04.2021.године. 
Средства за која се аплицира износе 250.000,00 динара за пројекат под 
називом:“Спорт и туризам као шанса младих“. Медиј преко којег ће се 
реализовати пројекат: РТВ Браничево плус 110 регионалних и локалних тв 
станица Србије. Средства која се додељују за овај пројекат износе: 200.000,00 
динара. 

6. „Браничево медија центар доо“ из Петровца на Млави, ПИБ 105022284, број 
пријаве 401-114/2021 од 21.04.2021.године . Средства за која се аплицира износе 
250.000,00 динара за пројекат под називом:“Млади и малом месту“. Медиј преко 
којег ће се реализовати пројекат: „РТВ Браничево“. Средства која се додељују за 
овај пројекат износе: 200.000,00 динара. 

II 

            На основу овог Решења са сваким учесником конкурса који је добио средства за 
суфинансирање пројеката из буџета општине Мало Црниће за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања за 2021. годину , наведеним у претходној 
тачки, биће закључен одговарајући уговор. Ова средства се додељују у складу са 
правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ). 

III 

            Ово Решење објавити на веб-сајту општине Мало Црниће 
www.opstinamalocrnice.rs и доставити сваком учеснику Конкурса у електронској форми. 

О б р а з л о ж е њ е 

Општинско Веће општине Мало Црниће расписало је  Јавни позив за учешће на 
конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања на територији општине Мало Црниће у 2021.години, број :  401-70/2021, 
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који је објављен дана 06.04.2021.године у листу Реч народа Пожаревац на страни 22. и 
23. и на веб сајту општине Мало Црниће www.opstinamalocrnice.rs  

            Конкурс је био отворен од 06.04.2021.године до 21.04.2021.године.          

Све пристигле пријаве су благовремене и потпуне. Разматране пријаве пристигле 
су следећим редоследом: 

1. Новинско издавачко привредно друштво „Реч народа“ а.д. Пожаревац из 
Пожаревца, ПИБ:104353774, број пријаве 401-87/2021 од 15.04.2021.године. 
Средства за која се аплицира износе 250.000,00 динара за пројекат под 
називом:“Пола века Федрас-а“. Медиј преко којег ће се реализовати пројекат: 
Издавач недељне новине Браничевског округа „Реч народа“. 

2. „СатТВ цоммуницатионс“ ДОО Пожаревац из Пожаревца, ПИБ: 100435481, број 
пријаве 401-93/2021 од 16.04.2021.године. Средства за која се аплицира износе 
249.760,00 динара за пројекат под називом: „Развој туризма у Малом Црнићу 
кроз презентовање културних дешавања“. Медиј преко којег ће се реализовати 
пројекат: телевизија„СатТВ“. 

3. „СатТВ цоммуницатионс“ ДОО Пожаревац из Пожаревца, ПИБ: 100435481, број 
пријаве 401-94/2021 од 16.04.2021.године. Средства за која се аплицира износе 
246.400,00 динара за пројекат под називом: „Извори културе у Малом Црнићу“. 
Медиј преко којег ће се реализовати пројекат: интернет портал СатТВ. 

4. Друштво са ограниченом одговорношћу радио и телевизијске делатности 
„Млава – медија“, из Петровца на Млави, ПИБ: 101585467, број пријаве 401-
95/2021 од 19.04.2021.године. Средства за која се аплицирало износе 250.000,00 
динара за пројекат под називом:“ТВ серијал-Приче из села општине Мало 
Црниће“. Медиј преко којег ће се реализовати пројекат: Телевизија Млава.  

5. Привредно друштво за саобраћај, трговину, издаваштво и радио и телевизијске 
активности „Радио бисер“ доо из Пожаревца, ПИБ: 100440764, број пријаве 401-
96/2021 од 19.04.2021.године. Средства за која се аплицира износе 250.000,00 
динара за пројекат под називом: “Свако време има своје теме“. Медиј преко 
којег ће се реализовати пројекат „Радио бисер плус“.  

6.  „Maxima cherry“ доо из Пожаревца, ПИБ: 109636739, број пријаве 401-97/2021 
од 20.04.2021.године. Средства за која се аплицира износе 247.000,00 динара за 
пројекат под називом:“Трагом предака-Спомен парк Врањевац“. Медиј преко 
којег ће се реализовати пројекат: Интернет портал „Траг“. 

7. „Урбан град-Богдан Поповић ПР издавање новина Пожаревац“ из Пожаревца, 
ПИБ: 109850550, број пријаве 401-98/2021 од 20.04.2021.године. Средства за 
која се аплицира износе 240.000,00 динара за пројекат под називом:“Мало 
Црниће за понос 2021“. Медиј преко којег ће се реализовати пројекат: „Урбан 
сити радио“. 

8. „Удружење љубитеља туризма и екологије „Академац“-тв продукција Академац 
из Београда, ПИБ 107571104, број пријаве: 401-113/2021 од 21.04.2021.године. 
Средства за која се аплицира износе 250.000,00 динара за пројекат под 
називом:“Спорт и туризам као шанса младих“. Медиј преко којег ће се 
реализовати пројекат: РТВ Браничево плус 110 регионалних и локалних тв 
станица Србије. 

9. „Браничево медија центар доо“ из Петровца на Млави, ПИБ 105022284, број 
пријаве 401-114/2021 од 21.04.2021.године . Средства за која се аплицира износе 
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250.000,00 динара за пројекат под називом:“Млади и малом месту“. Медиј преко 
којег ће се реализовати пројекат: „РТВ Браничево“. 

10.  Центар за едукацију и унапређење друштва „Пулс“ из Београда, ПИБ 
110918260, број пријаве 401-114/2021 од 21.04.2021.године . Средства за која се 
аплицира износе 250.000,00 динара за пројекат под називом:“ Разни видови 
дискриминације у друштву“. Медиј преко којег ће се реализовати пројекат: 
„Радио Пулс, Радио Џубокс и Радио Дуга“. 

На основу члана 19. 20. и 21. Правилника о суфинансирању пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник 
Републике Србије", број 16/2016, 8/2017), Општинско веће општине Мало Црниће је 
својим Решењем, број: 06-31/2021-5 од 24. маја.2021.године именовало стручну 
Комисију за оцену пројеката поднетих по јавном позиву за суфинансирање пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине 
Мало Црниће у 2021.години ,који се финансирају из буџета општине мало Црниће 
(у даљем тексту: Комисија). 
Комисија је разматрала свих 10 предлога пројеката који су испунили услове за учешће 
на Конкурсу.  
  Наведена Комисија је дана 18.06.2021. године извршила оцену поднетих пројеката по 
расписаном Јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине 
Мало Црниће у 2021.години и урадила Предлог о додели средстава из буџета општине 
Мало Црниће за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног 
информисања за 2021. годину и исти доставила Општинском већу општине Мало 
Црниће на даље поступање, сходно члану 17-28. Закона о јавном информисању и 
медијима („Сл. гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), 
Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области 
јавног информисања („Службени гласник РС“, број 16/16 и 8/17), члана 95-97. Уредбе о 
правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, број 13/2010, 100/2011, 
91/2012, 37/2013,97/2013 и 119/2014), Уредбе о правилима и условима за доделу помоћи 
мале вредности – de minimis помоћи ("Службни гласник РС", бр.23/21), члана 76. 
Статута општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 
3/2019), Предлога стручне Комисије о расподели средстава од 18.06.2021.године, 
Одлуке о расписивању јавног позива за суфинансирање пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања на територији општине Мало Црниће 
у2021.години, број: 06-13/2021-3 oд 31.03.2021.године,  Јавног позива за 
суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса  у  области  јавног  
информисања  на  територији  општине  Мало  Црниће  у 2021.години,  број:  401-
70/2021 од 06.04.2021.године 
            Комисија је приликом оцењивања наведених пројеката пошла од критеријума за 
оцену пројеката утврђених Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање 
јавног интереса у области јавног информисања и наведеним Јавним позивом, односно 
мере  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у 
области јавног информисања и мере пружања веће гаранције привржености 
професионалним и етичким медијским стандардима: 
       1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања. Овај критеријум се ближе дефинише / оцењује 
кроз: 
1.1. Значај пројекта са становишта: 
- остваривања јавног интереса у области јавног информисања; 
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- остваривања намене конкурса; 
- усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних 
група; 
- индентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група; 
- заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког 
приступа. 
1.2. Утицај и изводљивост са становишта: 
- усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и 
потребама циљних група; 
- степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе; 
- мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта; 
- разрађености и изводљивости плана реализације пројекта; 
- степена развоја и финансијске одрживости пројекта ( позитивни ефекти пројекта 
настављају се након што се оконча подршка). 
1.3. Капацитети са становишта: 
- степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта; 
- неопходних ресурса за реализацију пројекта; 
- стручних и професионалних референци предлагача пројекта, који одговарају 
предложеним циљевима и активностима пројекта. 
1.4. Буџет и оправданост трошкова са становишта: 
- прецизности и разрађеност буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног 
трошка са пројектним активностима; 
- економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности. 
2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским 
стандардима. Овај критеријум се ближе дефинише/оцењује кроз: 
2.1. да ли су учеснику Конкурса изречене мере од стране државних органа, 
регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења 
професионалних и етичких стандарда (податке прибавља Стручна служба од 
Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, 
за штампане и онлајн медије); 
2.2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које 
гарантују да се сличан случај неће поновити. 
Специфични критеријуми за оцењивање пројеката су: 
1. Кадровски потенцијал и техничка опремљеност за реализацију пројекта; 
2. Искуство и континуитет у производњи медијских садржаја; 
3.Доступност медијских садржаја већем броју корисника на територији општине Мало 
Црниће; 
4. Да је предложени пројекат од посебног значаја за информисање становништва на 
територији општине Мало Црниће; 
5. Награде и признања. 
            Комисија је полазећи од утврђених критеријума за оцену пројеката, 
констатовала да 6 (шест) пријава испуњава критеријуме наведене Правилником о 
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања и Јавним позивом за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине 
Мало Црниће у 2021.години, док 4 (четири) пријаве не испуњавају све наведене 
критеријуме.             

Пријаве које испуњавају све наведене критеријуме са предлогом о додели 
средстава: 
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1. Новинско издавачко привредно друштво „Реч народа“ а.д. Пожаревац из 
Пожаревца, ПИБ:104353774, број пријаве 401-87/2021 од 15.04.2021.године. 
Средства за која се аплицира износе 250.000,00 динара за пројекат под 
називом:“Пола века Федрас-а“. Медиј преко којег ће се реализовати пројекат: 
Издавач недељне новине Браничевског округа „Реч народа“. Средства која се 
додељују за овај пројекат износе: 150.000,00 динара. 

2. Друштво са ограниченом одговорношћу радио и телевизијске делатности 
„Млава – медија“, из Петровца на Млави, ПИБ: 101585467, број пријаве 401-
95/2021 од 19.04.2021.године. Средства за која се аплицирало износе 250.000,00 
динара за пројекат под називом:“ТВ серијал-Приче из села општине Мало 
Црниће“. Медиј преко којег ће се реализовати пројекат: Телевизија Млава. 
Средства која се додељују за овај пројекат износе: 200.000,00 динара. 

3. Привредно друштво за саобраћај, трговину, издаваштво и радио и телевизијске 
активности „Радио бисер“ доо из Пожаревца, ПИБ: 100440764, број пријаве 401-
96/2021 од 19.04.2021.године. Средства за која се аплицира износе 250.000,00 
динара за пројекат под називом: “Свако време има своје теме“. Медиј преко 
којег ће се реализовати пројекат „Радио бисер плус“. Средства која се додељују 
за овај пројекат износе: 200.000,00 динара. 

4. „Урбан град-Богдан Поповић ПР издавање новина Пожаревац“ из Пожаревца, 
ПИБ: 109850550, број пријаве 401-98/2021 од 20.04.2021.године. Средства за 
која се аплицира износе 240.000,00 динара за пројекат под називом:“Мало 
Црниће за понос 2021“. Медиј преко којег ће се реализовати пројекат: „Урбан 
сити радио“. Средства која се додељују за овај пројекат износе: 50.000,00 
динара. 

5. „Удружење љубитеља туризма и екологије „Академац“-тв продукција Академац 
из Београда, ПИБ 107571104, број пријаве: 401-113/2021 од 21.04.2021.године. 
Средства за која се аплицира износе 250.000,00 динара за пројекат под 
називом:“Спорт и туризам као шанса младих“. Медиј преко којег ће се 
реализовати пројекат: РТВ Браничево плус 110 регионалних и локалних тв 
станица Србије. Средства која се додељују за овај пројекат износе: 200.000,00 
динара. 

6. „Браничево медија центар доо“ из Петровца на Млави, ПИБ 105022284, број 
пријаве 401-114/2021 од 21.04.2021.године . Средства за која се аплицира износе 
250.000,00 динара за пројекат под називом:“Млади и малом месту“. Медиј преко 
којег ће се реализовати пројекат: „РТВ Браничево“. Средства која се додељују за 
овај пројекат износе: 200.000,00 динара. 

            Пријаве наведених издавача медија и продукције испуњавају критеријуме 
утврђене Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања и наведеним Јавним позивом, односно мере  у којој је 
предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног 
информисања и мере пружања веће гаранције привржености професионалним и 
етичким медијским стандардима, као и испуњеност специфичних критеријума за 
оцењивање.   
Пријаве које не испуњавају критеријуме за оцену пројеката: 

1. „СатТВ цоммуницатионс“ ДОО Пожаревац из Пожаревца, ПИБ: 100435481, број 
пријаве 401-93/2021 од 16.04.2021.године. Средства за која се аплицира износе 
249.760,00 динара за пројекат под називом: „Развој туризма у Малом Црнићу 
кроз презентовање културних дешавања“. Медиј преко кога би се реализовао 
пројекат: телевизија„СатТВ“. Не постоји јасно утврђена  веза мерљивости 
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индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта. Такође, не постоје 
јасно дефинисане потребе циљних група; 

2. „СатТВ цоммуницатионс“ ДОО Пожаревац из Пожаревца, ПИБ: 100435481, број 
пријаве 401-94/2021 од 16.04.2021.године. Средства за која се аплицира износе 
246.400,00 динара за пројекат под називом: „Извори културе у Малом Црнићу“. 
Медиј преко кога би се реализовао  пројекат: интернет портал СатТВ. Не постоји 
јасно утврђена  веза мерљивости индикатора који омогућавају праћење 
реализације пројекта. Изостаје степен развоја и финансијске одрживости 
пројекта (позитивни ефекти пројекта  након што се оконча подршка). 
Неусклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и 
потребама циљних група; 

3. „Maxima cherry“ доо из Пожаревца, ПИБ: 109636739, број пријаве 401-97/2021 
од 20.04.2021.године. Средства за која се аплицира износе 247.000,00 динара за 
пројекат под називом:“Трагом предака-Спомен парк Врањевац“. Медиј преко 
кога би се реализовао  пројекат: Интернет портал „Траг“. Пројекат нема 
адекватан степен утицаја на квалитет информисања циљне групе, нити су 
адекватно представљени  неопходни позитивни ефекти пројекта који се очекују 
након окончања подршке (евалуација). Не постоји јасно утврђена  веза 
мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта, као и 
непотпуна економска оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне 
активности. 

4. Центар за едукацију и унапређење друштва „Пулс“ из Београда, ПИБ 110918260, 
број пријаве 401-114/2021 од 21.04.2021.године . Средства за која се аплицира 
износе 250.000,00 динара за пројекат под називом:“ Разни видови 
дискриминације у друштву“. Медиј преко кога би се реализовао  пројекат: 
„Радио Пулс, Радио Џубокс и Радио Дуга“. Период реализације пројекта није у 
складу са динамиком пројекта. Не постоји јасно утврђена  веза мерљивости 
индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта, као и непотпуна 
економска оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне 
активности. Пројекат нема адекватан степен утицаја  на квалитет информисања 
циљне групе. 

            Имајући у виду наведено, Општинско веће општине Мало Црниће је на предлог 
Комисије о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања на територији општине Мало Црниће у 
2021.години , одлучило као у диспозитиву. 

Позивају се учесници којима су одобрена средстава у мањем износу од 
аплицираних, да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са 
додељеним средствима, односно обавештење о томе да ли одустају од средстава која су 
им додељена. 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење је коначно и против њега се може 
покренути управни спор. 
 
Број : 06-40/2021-3 
У Малом Црнићу, 02. јул 2021. године         

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 

                                                                                                     Председник,  

Малиша Антонијевић,с.р. 


