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На основу члана 192. Закона о општем управном поступку (,,Службени гласник РС“ број 
18/2016, 95/2018), члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник 
РС“ бр. 83/14, 58/15, 12/16), члана 55. Статута општине Ариље („Службени гласник Општине 
Ариље“ бр. 13/19), Одлуке о буџету Општине Ариље за 2020.годину (,,Службени гласник 
Општине Ариље“ број 41/2019), Одлуке о расписивању Јавног позива за суфинансирање 
пројеката из буџета Општине Ариље ради остваривања јавног интереса у области јавног 
информисања у 2020. години 01 број 400-5/2020 од 14.01.2020.године, Предлога Комисије за 
расподелу средстава  по Јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета Општине 
Ариље ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години 01 
број 400-5/2020 од 01.06.2020. године, Председник општине Ариље, дана 15.07.2020. године, 
донео је  
 

  
 РЕШЕЊЕ  

о расподели средстава за суфинансирање пројеката из буџета Општине Ариље ради 
остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години 

 
   
I 
 

 Средства из буџета Општине Ариље намењена суфинансирању пројеката 
производње медијских садржаја, у укупном износу од 1.500.000,00 динара, расподељују се 
следећим подносиоцима пројеката: 

 

1. Душко Вучетић ПР,видео продукција БИГ МЕДИА Ариље, број пријаве 82, износ од 
100.000,00 динара. 
 
2. Предузеће Конзум Лав д.о.о., број пријаве 92, износ од 100.000,00 динара. 
 

 3. Зоран Ђуровић ПР Студио за производњу и емитовање тв програма ЗООМ Ужице, 
број пријаве 106, износ од 100.000,00 динара. 
 
 4. Бемин мјузикл 93, Бранко Јерковић и остали о.д., број пријаве 122, износ од 
100.000,00 динара. 
 
 5. Ин-Медиа.Нет, број пријаве 137, износ од 250.000,00 динара. 
 

6. Предузеће за емитовање телевизијског програма Телевизија GM PLUS CABLE 
d.o.o. , број пријаве 139, износ од 550.000,00 динара. 
 
7. Предузеће ТВ-5 д.о.о. Ужице, број пријаве 151, износ од 300.000,00 динара. 
 

II 

 
 Средства из буџета Општине Ариље намењена суфинансирању пројеката 
производње медијских садржаја нису одобрена, следећим подносиоцима пројеката: 

1. Пријава - Удружење за информисање, развој културе и демократије ,,Јавор Инфо 
Ивањица“ 
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2. Пријава - Радио Јавор д.о.о. Ивањица 

3. Пријава - Радио Пожега д.о.о. 

4. Пријава - Телевизија Пожега д.о.о. 

5. Пријава - Предузеће за производњу и промет рачунарске опреме Direct Link d.o.o. 
Београд 

6. Пријава - Предузеће за производњу и промет рачунарске опреме Direct Link d.o.o. 
Београд 

7. Пријава - Савез Срба из региона 

8. Пријава - РТВ Голија д.о.о. Ивањица 

9. Пријава - Удружење грађана ,,POSTINFO GRUPA“ 

10. Пријава - Радиодифузно предузеће Студио М  д.о.о. Чачак 

11. Пријава - Предузеће за информисање Инфо 24 Медиа д.о.о. Београд 

12. Пријава - Информативни центар д.о.о. Прибој 

13. Пријава - Привредно друштво ,,ГЗС“ д.о.о. 

14. Пријава - ,,Реорганизација“ д.о.о. Ниш 

15. Пријава - Новости дана.РС  д.о.о. Ниш - Медијана 

16. Пријава - Удружење грађана ,,Мултикултура Србије“ 

17. Пријава - Public Media Communications d.o.o. Beograd 

 

 III 

 Средства из буџета Општине Ариље намењена суфинансирању пројеката 
производње медијских садржаја нису одобрена, односно нису разматране пријаве које у 
поступку административне провере, нису испуниле услове за учешће на конкурсу и то  
следећем подносиоцу пројекта: 

-  Милена Вучетић ПР Агенција за бежичне телекомуникације Пундосат Ариље/ у 
пријави недостаје потврда НБС. Дат је рок за допуну документације. Агенција за бежичне 
телекомуникације Пундосат Ариље није доставила тражену документацију. 

IV 

 
 Решење ступа на снагу даном објављивања. 

 Решење о расподели средстава објављује се на веб-сајту Општине Ариље, на 
интернет адреси www.arilje.org.rs и у Службеном гласнику Општине Ариље. 

 Решење се доставља сваком учеснику конкурса у електронској форми.     

 Решење је основ за закључење уговора са подносиоцем који је добио средства за 
суфинансирање  пројектних активности. 
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V 

 
 Сви учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог дужни су да 
без одлагања, а најкасније у року од 8 дана, доставе нову спецификацију трошкова у складу 
са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им 
додељена. 

 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 На  расписан Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета Општине Ариље 
ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години 01 број 
400-5/20 од 17.01.2020. године благовремено је пристигло двадесетпет пријава. 

 Проверу документације поднете на Конкурс, односно испуњеност услова за учешће на 
Конкурсу и поштовање рокова вршила је Општинска управа општине Ариље. У току провере 
утврђено је да пријаве пројеката Радио Јавор д.о.о.Ивањица, РТВ Голија д.о.о. Ивањица, 
Телевизија Пожега д.о.о. Пожега, Предузеће за емитовање телевизијског програма 
Телевизија GM PLUS CABLE d.o.o. Горњи Милановац, Предузеће за услуге, промет и 
производњу ,,Бемин Мјузикл 93“ Ариље, Предузеће за информисање Инфо 24 Медиа д.о.о. 
Београд, Информативни центар д.о.о. Прибој, Удружење грађана ,,Мултикултура Србије“ 
Мала Врбница Крушевац, Новости дана.РС д.о.о. Ниш, Агенција за бежичне 
телекомуникације Пундосат Ариље, Радио Пожега д.о.о. Пожега, ,,Реорганизација“ д.о.о. 
Ниш, Радиодифузно предузеће Студио М д.о.о. Чачак и Предузеће ТВ-5 д.о.о. Ужице нису 
комплетне.  

 Подносиоци пројеката су обавештени да доставе допуну документације што су и 
учинили у остављеном року, а тражену документацију није доставила Агенција за бежичне 
телекомуникације Пундосат Ариље. 

 У складу са условима јавног позива констатује се да следећа пријава пројекта не 
испуњава услове за учешће на конкурсу: Агенција за бежичне телекомуникације Пундосат 
Ариље. 

 

 Средства из буџета Општине Ариље намењена суфинансирању пројеката 
производње медијских садржаја нису одобрена следећим подносиоцима пројеката: 

 1. Пријава - Удружење за информисање, развој културе и демократије ,,Јавор Инфо 
Ивањица“  

 Подносилац пројекта ,,Јавор пресс“, тражена средства износе 244.450,00 динара. 
Медиј преко кога ће се реализовати пројекат је Јавор пресс, по чему је и пројекат добио име. 
Комисија сматра да је овај пројекат штуро написан, да има непрецизно дефинисан циљ и 
циљне групе. Такође сматра да  значај пројекта готово није приказан.  

 

 2. Пријава - Радио Јавор д.о.о. Ивањица  

 Подносилац пројекта ,,Хроника општине Ариље“, тражена средства износе 498.000,00 
динара. Тема пројекта није добро дефинисана. Пројекат се бави информисањем у најширем 
смислу те речи, чак и не креирањем оригиналног медијског садржаја, већ путем саопштења 
и обавештења органа локалне самоуправе. Пројекат је написан штуро, значај пројекта је 
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недефинисан за важност реализације пројекта. Резултати и индикатори резултата не 
уверавају Комисију у исход реализације пројекта. Буџет је непрецизан, нарочито у домену 
оперативних трошкова.  

 

 3. Пријава - Радио Пожега д.о.о. 

 Подносилац пројекта ,,Роси Ариље“, тражена средства износе 420.000,00 динара. 
Тема пројекта јесте битна и важна, али се то не види јасно из пројектних активности и из 
дефинисаног циља и примарних циљних група. Не постоји јасан план како ће медијски 
садржаји утицати на остваривање циља пројекта, нити каква ће структура тих медијских 
садржаја бити. Буџет не прати пројектне активности и није у складу са њима.  

 

 4. Пријава - Телевизија Пожега д.о.о. 

 Подносилац пројекта ,,Рзавски гласник - вести из Ариља у фокусу грађана“ , тражена 
средства износе 610.000,00 динара. Циљ пројекта је прешироко постављен, резултати и 
индикатори резултата нису добро усаглашени и јасни. Биографије кључних учесника у 
пројекту су недовољно приказане. Из описа пројектних активности се не стиче увид у 
планирани медијски пројекат. Не види се јасно из приложеног ко ће бити интервјуисан у 
медијским прилозима, а и буџет не прати пројектне активности.   

 

 5. Пријава - Предузеће за производњу и промет рачунарске опреме Direct Link d.o.o. 
Београд 

 Подносилац пројекта ,,Енергетска ефикасност у Ариљу“,тражена средства износе 
100.000,00 динара. Медиј преко кога ће се реализовати пројекат Часопис за локалну 
самоуправу ,,Наше место“. Комисија сматра да пројекат не испуњава услове из члана 18. 
тачка 2. алинеја 2 - степен утицаја пројеката на квалитет информисања циљне групе. 
Часопис Наше место се не дистрибуира на подручју општине Ариље.  

 

 6. Пријава - Предузеће за производњу и промет рачунарске опреме Direct Link d.o.o. 
Београд 

 Подносилац пројекта ,,Еко Ариље“, тражена средства износе 120.000,00 динара. 
Медиј преко кога ће се реализовати пројекат Интернет портал за локалну самоуправу ,,Наше 
место“. Комисија сматра да пројекат није усклађен са чланом 18. став 1. алинеја 1 и тачком 
2. алинеја 1 и 2. 

 

 7. Пријава - Савез Срба из региона 

 Подносилац пројекта ,,Српско коло Ариље“, тражена средства износе 250.000,00 
динара. Пројекат није усаглашен са реалним потребама и проблемима циљних група и 
њихових приоритета. Не остварује јавни интерес у области јавног информисања становника 
општине Ариље.  

 

  

 8. Пријава - РТВ Голија д.о.о. Ивањица 

 Подносилац пројекта ,,Записи из краја“ (култура и очување културног наслеђа), 
тражена средства износе 302.500,00 динара. Тема пројекта је уопштена и недовољно јасно 
дефинисана.Примарне циљне групе су лоше одређене, а опис активности не уверава да 
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предложени пројекат може бити успешно реализован. У пројекту нису наведени ни 
локалитети, ни културна блага. Резултати и индикатори резултата нису добро постављени. 
Буџет је непрецизан у делу оперативних трошкова.  

 

 9. Пријава - Удружење грађана ,,POSTINFO GRUPA“ 

 Подносилац пројекта ,,Имаш право. Искористи га“, тражена средства износе 
681.965,00 динара. Пројекат је без конкретног медијског садржаја, углавном се бави 
изборима у најширем смислу те речи. Територија реализације пројекта су град Београд и 
Србија, а не општина Ариље. Пројекат не уверава Комисију о важности реализације овог 
пројекта. Буџет пројекта је технички неисправан, зато што се средства траже из прихода 
републичког буџета, а не локалне самоуправе.  

 

 10. Пријава - Радиодифузно предузеће Студио М  д.о.о. Чачак 

 Подносилац пројекта ,,У ариљском атару“, тражена средства износе 604.580,00 
динара. Тема пројекта је добро одабрана и важна за остваривање јавног интереса 
становника општине Ариље у области јавног информисања. Комисија сматра да тема мора 
бити боље и детаљније обрађена. Пројекат има лоше дефинисан циљ, као и примарне и 
секундарне циљне групе. Није наведено са ким ће се водити разговори, нити су у опису 
активности јасно дефинисани медијски садржаји.  

  

 11. Пријава - Предузеће за информисање Инфо 24 Медиа д.о.о. Београд 

 Подносилац пројекта ,,Културно благо општине Ариље“. Медиј преко кога ће се 
реализовати пројекат Тв инфо, Тв Клик и Тв Студио Б. Комисија сматра да је веома 
уопштено написан пројекат, да тема није детаљно истражена и представљена, да предлагач 
није навео ништа конкретно од културног блага Ариља. Опис активности није довољан, не 
даје  увид у предвиђен и планиран медијски садржај. Лоше су дефинисане примарне и 
секундарне циљне групе. Буџет није у складу са пројектним активностима.  

 

 12. Пријава - Информативни центар д.о.о. Прибој 

 Подносилац пројекта ,,Марљиви Ариљци и Ариљке“, тражена средства износе 
500.000,00 динара. Тема пројекта је важна и битна за задовољавање јавног интереса 
грађана Ариља, али је уопштено приказана. Лоше су дефинисане циљне групе и циљ 
пројекта. Предлагач није представио планирани медијски садржај.  

 

 13. Пријава - Привредно друштво ,,ГЗС“ д.о.о. 

 Подносилац пројекта ,,Ариље - инфраструктура као темељ развоја привреде и 
пољопривреде“, тражена средства износе 500.000,00 динара. Пројекат је уопштен. На 
основу описа у рубрици - значај пројекта, Комисија није уверена да сходно приоритетима 
овог конкурса може да се одговори. Нису добро дефинисане примарне циљне групе, 
исувише су уопштене.  

 

 14. Пријава - ,,Реорганизација“ д.о.о. Ниш 

 Подносилац пројекта ,,Да роде не заобилазе Ариље“, тражена средства износе 
210.000,00 динара. Предложени пројекат, упркос чињеници да је тема актуелна и значајна за 
подручје целе Србије, није уверио Комисију да може да буде реализован тако да задовољи 
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јавни интерес становника општине Ариље. Тема је прешироко постављена и појављује се на 
готово свим конкурсима за оцену медијских пројеката у готово целој Србији. Општи циљ је 
прешироко постављен. Пројектовани буџет није у складу са предвиђеним активностима.  

 

 15. Пријава - Новости дана.РС  д.о.о. Ниш - Медијана 

 Подносилац пројекта ,,Туризам и угоститељство као лек за незапосленост и 
сиромаштво у општини Ариље“, тражена средства износе 500.000,00 динара. Методологија 
рада на пројекту није добро утемељена. Предлагач није добро усагласио и није јасно 
истакао утицај медијског садржаја на циљну групу. Нарочито је нејасан утицај медијског 
садржаја на смањење незапослености. Буџет није усклађен са пројектним активностима.  

 

 16. Пријава - Удружење грађана ,,Мултикултура Србије“ 

 Подносилац пројекта ,,Права и могућности запошљавања инвалида рада у Ариљу“, 
тражена средства износе 200.000,00 динара. Пројекат је уопштен и прешироко постављен. 
Лоше је дефинисан циљ пројекта, као и циљне групе. Нејасан је допринос медијског 
садржаја повећању запослености инвалида рада, за који предлагач наводи индикатор од 
5%. Буџет није усаглашен са пројектним активностима.  

 

 17. Пријава - Public Media Communications d.o.o. Beograd 

 Подносилац пројекта ,,Иста будућност за све“, тражена средства износе 500.000,00 
динара. Тема пројекта је значајна за информисање, али нису прецизно дефинисане циљне 
групе и циљ пројекта. Пројектне активности нису добро разрађене. Резултати и индикатори 
резултата нису добро ускалђени, ни приказани.  

 

 

 Комисија формирана за разматрање предлога пројеката и утврђивање предлога 
одлуке о о расподели средстава за суфинансирање пројеката из буџета Општине Ариље 
ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години на 
седници одржаној 01.06.2020. године је предложила да се средства распореде на следећи 
начин: 
 

1. Душко Вучетић ПР,видео продукција БИГ МЕДИА Ариље, број пријаве 82, износ од 
100.000,00 динара. 
 
2. Предузеће Конзум Лав д.о.о., број пријаве 92, износ од 100.000,00 динара. 
 

 3. Зоран Ђуровић ПР Студио за производњу и емитовање тв програма ЗООМ Ужице, 
број пријаве 106, износ од 100.000,00 динара. 
 
 4. Бемин мјузикл 93, Бранко Јерковић и остали о.д., број пријаве 122, износ од 
100.000,00 динара. 
 
 5. Ин-Медиа.Нет, број пријаве 137, износ од 250.000,00 динара. 
 

6. Предузеће за емитовање телевизијског програма Телевизија GM PLUS CABLE 
d.o.o. , број пријаве 139, износ од 550.000,00 динара. 
 
7. Предузеће ТВ-5 д.о.о. Ужице, број пријаве 151, износ од 300.000,00 динара. 
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 На основу Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања, чланом 24. је предвиђено да Одлуку о расподели средстава 
са образложењем доноси руководилац органа који је расписао конкурс, у форми решења, а 
на основу предлога комисије о расподели средстава са образложењем. 

 Председник општине Ариље је прихватио образложени Предлог Комисије и донео 
одлуку као у диспозитиву решења. 

 

Упутство о правном средству: Решење је коначно и против њега се може 
покренути управни спор. 

.  

 

Република Србија 
ОПШТИНА АРИЉЕ 

Председник општине 
01 број 400-5/20 од 15.07.2020.године 

 
 

 

 Председник општине 
Милош Недељковић с.р. 

                                                                                                                                                                 
 

 

 


