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                                                                О Д Л У К А 

        Комисије за избор пројеката за суфинансирање производње медијских садржаја за 

            остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији  

                                                 општине Бојник у 2021. години 

 

 Комисија за избор пројеката производње медијских садржаја за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бојник за 

2021.годину у саставу :  

1. Миодраг Миљковић, занимање: продуцент из Ниша, председник Комисије, 

2. Александар М.Станојевић, занимање: новинар из Ниша, члан Комисије, 

3. Срђан Цонић, занимање: новинар из Лесковца, члан Комисије, 

 састали су се у четвртак 08.07.2021.године у 8,00 часова у канцеларији Општинског 

већа општине Бојник, како би одржали седницу Комисије и извршили одабир пројеката 

производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања у 2021.години. 

 На седници је Гордана Анђелковић, секретар Комисије, упознала присутне са 

пристиглим пројектима и испуњености формално-правних услова за сваки пројекат за 

Конкурс/јавни позив који је расписан 20.05.2021.године и уручила члановима Комисије 

Записник о испуњености поменутих услова. 

 Пројекти су подробно размотрени и за сваки изабран или одбачен пројекат дато 

је образложење. Прихваћено је 8 пројеката, а одбијено 10 пројеката. 

 

 Пројекти који су изабрани су следећи: 

 1. ''УВЕК ЗАЈЕДНО СА РОМИМА БОЈНИКА-СА КОМШИЈАМА ИЗ 

''ГАРАВОГ СОКАКА'', подносилац  ВЕБ ПОРТАЛ ВЕСТИ И ОГЛАСИ ЈУГА, 

Милорад Цветковић , Лесковац, одобрена средства 200.000,00  динара (пројекат 

одражава јавни интерес општине Бојник, тема је изузетно важна, јер говори о 

укључивању Рома у друштвени живот, због тога је  Комисија  одлучила да подржи 

пројекат са 200.000,00 динара). 

 2. '' ПРАВОСЛАВЉЕ У БОЈНИКУ'',подносилац Мануела Радојковић пр, 

агенција за производњу кинематографских дела,аудио визуелних производа и 

телевизијског програма ''Helloanimation'' Ниш, одобрена средства 150.000,00 динара ( 

добро одабрана тема пројекта, која до сада на медијским конкурсима није ни 

обрађивана. Значај пројекта је добро образложен, као и опис активности. Комисија је 

подржала овај пројекат са 150.000,00 динара). 



 3. '' АГРО ЕКРАН'', подносилац РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ЧЕТРИ С ДОО Бојник, 

Весна Стојиљковић, одобрена средства 800.000,00 динара ( добро одабрана тема 

пројекта и добро написан пројекат. Предлагач је добро образложио предложену тему, 

значај пројекта написан тако да уверава комисију да ће се реализацијом пројекта 

задовољити јавни интерес циљних група и остварити планирани циљ. Јасно је 

представљен планирани медијски садржај, буџет је у складу са пројектним 

активностима и прати их. Комисија је одлучила да подржи пројекат са 800.000,00 

динара). 

 4. '' СПОРТОМ ДО САРАДЊЕ И РАЗВОЈА'', подносилац Вукашин Стевановић 

предузетник АГЕНЦИЈА ЗА МЕДИЈСКО СТВАРАЛАШТВО ЈУГСПОРТ.НЕТ Лебане, 

одобрена средства 50.000,00 динара ( пројекат прати изузетно важну друштвену 

делатност као што је спорт, што значи да одражава јавни интерес грађана општине 

Бојник. Опис активности детаљно образложен, као и значај пројекта. Комисија је 

одлучила да га подржи са 50.000,00 динара). 

 5. '' ФАБРИКЕ НА ОТВОРЕНОМ'', ЛИДИЈА КОВАЧЕВИЋ ПР РАЧУНАРСКО 

ПРОГРАМИРАЊЕ РАДАН СОФТ  Брестовац, одобрена средства 150.000,00 динара 

(добро написан пројекат, предлагач јасно дефинисао тему пројекта и добро и детаљно 

образложио. Пројектом је јасно истакнут циљ пројекта, добро су дефинисане циљне 

групе, буџет је у складу са пројектним активностима и прати их. Комисија је одлучила 

да подржи пројекат са 150.000,00 динара). 

 6. '' НАША СЕЛА'', подносилац Центар за едукацију и развој /ЈУГМЕДИА 

Лесковац, Милица Ивановић, одобрена средства 200.000,00 динара ( добро одабрана 

тема пројекта,пројектне активности детаљно образложене, са буџетом који прати 

њихову реализацију. Комисија је одлучила да подржи пројекат са 200.000,00 динара. 

 7. '' ПАНДЕМИЈА ВИРУСА КОРОНА И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ'', подносилац Привредно друштво за производњу и емитовање ТВ 

програма  Телевизија Лесковац д.о.о. Велибор Стојковић, одобрена средства 250.000,00 

динара ( тема пројекта је актуелна и добро образложена. Опис пројектних активности 

детаљан, буџет избалансиран па је комисија одлучила да га подржи са 250.000,00 

динара. 

 8. ''И ЈА МОГУ БИТИ ПРЕДУЗЕТНИК'',подносилац ИНФО ЦЕНТАР 

ЈУГА,Медвеђа, одобрена средства 200.000,00 динара (иновативна тема,  добро 

образложена, која одражава јавни интерес грађана општине Бојник.Буџет избалансиран 

и прати пројектне активности.Комисија је одлучила да подржи пројекат са 200.000,00 

динара). 

 

 Пројекти који нису прихваћени: 

 1. '' ОПШТИНА БОЈНИК НА ПУТЕВИМА ПРЕПОРОДА'', подносилац 

ГЛАСНИК-Медија центар 016 Лесковац, Данило Коцић, ( Пројекат је веома штуро 

написан, без правих чињеница и података, нисмо успели да сазнамо које су теме 

планираних репортажа нити како ће изгледати планирани медијски садржај. Пројекат 

је написан тако да не уверава комисију да ће се реализацијом пројекта задовољити 

јавни интерес планираних циљних група. Комисија је одлучила да не подржи пројекат). 

 2. '' БОЈНИК НА ПУТУ РАЗВОЈА'', подносилац Друштво за радио и 

телевизијске активности Кopernikus cable network друштво са ограниченом 

одговорношћу, Ниш, Владан Митић ( пројекат није добро написан, нисмо сазнали како 

ће изгледати медијски садржај нити како ће пројекат бити реализован. Пројектне 

активности нису добро дефинисане на пројекту,, буџет није у складу са пројектним 

активностима, посебно не у делу оперативних трошкова, са позицијама које се не могу 

подржати. Комисија је одлучила да не подржи пројекат). 

 3. ''РАЊИВЕ ГРУПЕ У БОЈНИКУ'', подносилац Нова Наша реч, Лесковац, Раде 

Стојановић ( пројектом нису дефинисане потребе осетљиве групе у Бојнику, као ни 



осетљиве групе. Нисмо добили образложење због чега су млади и жене таргетирани 

пројектом као осетљиве групе. Предлагач није јасно истакао како ће изгледати 

планирани медијски садржај, споран је утицај изводљивости пројекта на остваривање 

јавног интереса грађана општине Бојник. Буџет је неразрађен и није у складу са 

пројектним активностима.Комисија је одлучила да не подржи пројекат). 

 4. '' ПОДРШКА ЖЕНСКОМ  АГРОБИЗНИСУ-БОЈНИК'',подносилац Лела 

Грујић ПР радња за производњу телевизијског програма АГРО ЈУГ МЕДИА Ниш (тема 

пројекта је уопштена, из које се јасно не види у чему би био заступљен јавни интерес 

грађана општине Бојник. Пројекат је део већ постојећег програмског  садржаја, што 

значи да је споран начин на који ће се пројекат реализовати.Због тога је и утицај 

изводљивости на планиране циљне групе доведен у питање.Због тога је комисија 

одлучила да пројекат не подржи. 

 5.'' БОЈНИК, МОЈ КРАЈ'', подносилац РТВ '' Белле амие'' ДОО Ниш, Видосав 

Радомировић ( пројекат је прешироко постављен, веома уопштен без јасне теме. 

Предлагач је покренуо више тема од којих свака може да буде тема посебног пројекта. 

Из предложеног нисмо сазнали како ће изгледати планирани медијски садржај нити 

како ће пројекат бити реализован. Споран је и утицај изводљивости пројекта на 

остваривању  јавног интереса планираних циљних група. Буџет је предимензиониран и 

није у складу са планираним активностима па је комисија одлучила да не подржи 

пројекат. 

 6. ''МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У БОЈНИКУ- ДА СЕ БОЉЕ ВИДИМО'', подносилац 

Регионална информативна агенција ЈУГпресс, Љиљана Стојановић, Лесковац ( 

пројекат је штур, са недовољно образложеним циљним групама, без јасног увида у 

медијски садржај и неразрађеним буџетом. Због тога је комисија одлучила да не 

подржи пројекат. 

 7. '' ДЕМОГРАФИЈА И НАТАЛИТЕТ СУ НАШ  ПРИОРИТЕТ'', подносилац 

Динком К-1 доо Лесковац, Нинослав Живковић ( иако је тема пројекта значајна, из 

планираних активности се не види на који ће начин она бити реализована. Опис 

пројекта је уопштен, а из описа активности Комисија није уверена како ће он бити 

реализован. Због тога је Комисија одлучила да не подржи пројекат. 

 8. '' ИМПУЛС ГРАЂАНА'', подносилац РТВ '' Белле амие'' ДОО Ниш, Видосав 

Радомировић ( грађански активизам је важна тема за реализацију, али пројектом није 

добро дефинисана нити обрађена. Осим широко постављене приче о грађанском 

активизму, нисмо добили увид у то како ће изгледати планирани медијски садржаји, на 

који начин ће се промовисати и извештавати о грађанском активизму. Буџет пројекта 

није разрађен, нарочито не у делу оперативних трошкова није у складу са пројектним 

активностима. Комисија је одлучила да не подржи пројекат. 

 9. '' ГРАЂАНИ БОЈНИКА ИНФОРМИСАНИ И АКТИВНИ'', подносилац  

Народне Новине ДОО , Ниш, Видосав Радомировић ( пројекат нема јасно дефинисану 

тему, врло је уопштен и веома широко постављен. Из пројекта нисмо сазнали како и на 

који начин ће реализацијом пројекта грађани Бојника бити информисани и активни. 

Споран је утицај на планиране циљне групе као и на реализацију самог циља пројекта. 

Буџет није у складу са планираним пројектним активностима и не прати их. Комисија 

је одлучила да не подржи пројекат. 

 10. '' АКТИВИРАЈ СЕ '', подносилац  Центар за медијску писменост Став-

Лесковац, Наташа Ђорђевић ( пројекат уопштен,  са непрецизно дефинисаним циљним 

групама и слабо дефинисаним циљем пројекта. Из описа пројекта се не могу разазнати  

које су то праве вредности које би овај пројекат промовисао, што значи да се самом 

реализацијом пројекта не види на који ће се начин остварити јавни интерес грађана 



општине Бојник. Буџет је јако лоше конципиран посебно у делу оперативних трошкова 

са буџетским позицијама које се не могу подржати. Стога је комисија одлучила да не 

подржи пројекат. 

 

 Чланови Комисије су констатовали да ће сваки од пројеката који су предложени 

за суфинансирање, у свом домену, допринети остваривању јавног интереса у области 

јавног информисања грађана општине Бојник, због чега предлажу председнику 

општине Бојник да прихвати одлуку Комисије о избору пројеката производње 

медијских садржаја у области јавног информисања. 

 

 У прилогу Одлуке чланови Комисије:  

 1. Миодраг Миљковић, председник Комисије, 

 2. Александар М.Станојевић, члан Комисије, 

 3. Срђан Цонић, члан комисије, 

својим потписима гарантују да је Комисија ову Одлуку донела једногласно. 

 


