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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 2020. години 

 

 Комисија за избор пројеката производње медијских садржаја за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бојник за 

2020.годину у саставу: 

1. Миодраг Миљковић, занимање :новинар из Ниша, председникКомисије, 

2. Срђан Цонић, занимање: новинар из Лесковца, члан комисије и 

3.Марио Радојковић, занимање новинар из Ниша,члан комисије, 

састали су се у уторак 08.09.2020.године у 10,00 часова у канцеларији Општинског 

већа општине Бојник, како би одржали састанак Комисије и извршили одабир 

пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области 

јавног информисања у 2020.години. 

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

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

Конкурс/јавнипозив који је расписан 05.06.2020.године и уручила члановима Комисије 

Записник о испуњености поменутих услова. 

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

је образложење.Подржано је 9 пројеката, а одбијено 7 пројеката. 

 

 Пројекти који су изабрани су следећи: 

 

 1. '' СПОРТ ЗА МЛАДЕ - Промоција младих спортиста и спортских 

активности'', подносилац ВукашинСтевановић предузетник АГЕНЦИЈА ЗА 

МЕДИЈСКО СТВАРАЛАШТВО ЈУГСПОРТ.НЕТ ЛЕБАНЕ, одобрена средства 

50.000,00динара (Спорт је важна тема за остваривање јавног интереса грађана општине 

Бојник, због тога је тема овог пројекта добро одабрана. Значај пројекта је добро 

образложен али оперативни трошкови нису у складу са пројектним активностима. 

Стога комисија одлучује да пројекат подржи са 50.000,00 динара). 

  

 2. '' НОВА СЛИКА БОЈНИКА - ПУСТОРЕЧКА РАЗГЛЕДНИЦА'', подносилац 

ВЕБ ПОРТАЛ ВЕСТИ И ОГЛАСИ ЈУГА Лесковац, одобрена средства 

140.000,00динара ( Занимљив и креативан назив пројекта који на позитиван начин 

сагледава  потенцијале општине Бојник. Опис пројекта добро дефинисан а значај 

детаљно образложен. Изузетно је важан и циљ пројекта који треба да произведе 



развојну креативну енергију и побољша мотивацију за напредно и смислено 

размишљање о будућности бојничког краја. Комисија сматра да је позиција 

персоналних трошкова недопустиво висока и да се у  ревидираном буџету направи 

баланс између оперативних и персоналних трошкова. Комисија подржава пројекат са 

140.000,00 динара). 

 

 3. ''Здравствена заштита у Бојнику'', подносилац Мануела Радојковић пр 

Производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског 

програма Helloanimation Ниш, одобрена средства 140.000,00 динара ( Пројекат од 

значаја за јавни интерес грађана општине Бојник, јер је здравствена заштита приоритет 

над приоритетима нарочито у доба великих здравствених ризика. Значај пројекта је 

детаљно образложен као и опис активности, стога је комисија одлучила да пројекат 

подржи са 140.000,00 динара). 

 

 4. '' Треба да знамо '', подносилац Предузеће за емитовање радио програма и 

трговину Радио '' 016'' д.о.о.Лесковац, одобрена средства 120.000,00 динара (Комисија 

сматра да су активности пројекта добро и јасно дефинисане, да су теме радијских 

емисија јасно назначене, искуство подносиоца пројекта гарантује његову реализацију. 

Комисија сматра да треба подржати пројекат са 120.000,00 динара). 

 

 5. '' ДА НАШИ БУДУ СА НАМА'', подносилац ЛИДИЈА КОВАЧЕВИЋ ПР 

РАЧУНАРСКО ПРОГРАМИРАЊЕ РАДАН СОФТ БРЕСТОВАЦ, одобрена средства 

150.000, динара ( Пројекат добро конципиран. Значај пројекта детаљно образложен са 

исцрпним подацима, тако да значај пројекта уверава комисију да ће се његовом 

реализацијом остварити јавни интерес општине Бојник. Стога је комисија одлучила да 

подржи пројекат са 150.000,00 динара). 

 

 6. '' Култура - темељ будућности'', подносилац Центар за едикацију и 

развој/ЈУГМЕДИА Лесковац, одобрена средства 200.000,00 динара (Пројекат је добро 

конципиран. Тема пројекта је култура.Тема је од значаја за реализацију и остваривање 

јавног интереса општине Бојник. Предлагач је детаљно образложио пројектне 

активности, а и тема пројекта је детаљно образложена.Комисија је одлучила да подржи 

пројекат са 200.000,00 динара). 

 

 7. '' ХРОНИКА ОПШТИНЕ БОЈНИК'', подносилац ТВ 4С Горан Стојиљковић 

Бојник, одобрена средства 700.000,00 динара ( Пројекат одражава јавни интерес 

општине Бојник. Апликант је лидер на локалном нивоу. Пројекат одражава потребу 

грађана општине Бојник за правовремену и тачну информацију.Комисија је одлучила 

да подржи пројекат са 700.000,00 динара уз напомену да предлагач пројекта у 

ревидираном буџету одобрена средства расподели искључиво у персоналне трошкове). 

 

 8. '' ИПАК ЈЕ ОВДЕ БОЉЕ'', подносилац ИНФО ЦЕНТАР ЈУГА Жаклина 

Цветковић, Медвеђа, одобрена средства 250.000,00 динара (Пројекат је добро 

конципиран, тема пројекта је од значаја за јавни интерес грађана општине Бојник. Опис 

активности детаљно разрађен, па је комисија одлучила да га подржи са 250.000,00 

динара. Комисија предлаже да се одобрена средства користе искључиво за персоналне 

трошкове). 



 

 9. '' Бојник - место са перспективом'', подносилац Телевизија Лесковац 

А.Д.Лесковац, одобрена средства 250.000,00 динара ( Пројекат је од значаја за јавни 

интерес општине Бојник. Значај пројекта је добро описан, а циљ и циљне групе добро 

дефинисани. Права вредност овог пројекта биће истакнута у реализацији 7 наведених 

специјализованих емисија, због чега је комисија одлучила да подржи овај пројекат са 

250.000,00 динара и комисија предлаже да се одобрена средства истроше за 

реализацију тих 7 наведених емисија. 

 

 Пројекти који нису прихваћени су: 

 

 1. '' Вакцинација - део здравстве некултуре'', подносилац Мултикултура Србије, 

М.Врбница, Крушевац ( Тема је добро одабрана али није добро представљена и 

објашњена. Предлагач није представио податке везано за тему из општине Бојник. Из 

предложених пројектних активности није се стекао увид како ће изгледати планирани 

медијски садржај.Планиран је мали број медијских садржаја, само 4 за овако важну 

тему.Комисија одлучила да не подржи пројекат). 

 

 2. '' На младима пољопривреда остаје - Бојник'', подносилац Лела Грујић ПР 

радња за производњу медијског програма Агро Југ Медиа Ниш ( Предлагач није до 

краја разрадио предложену тему иако је сама тема важна за реализацију и остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања. Из предложеног пројекта нисмо стекли 

јасан увид у то како ће изгледати планирани медијски садржај.Буџет није у складу са 

предложеним пројектним активностима.Комисија одлучује да не подржи пројекат). 

 

 3. ''' НАШ КОМШИЈА (не) обични људи Бојника'', подносилац ГЛАСНИК - 

Медија центар 016 Лесковац ( Иако је назив и идеја пројекта креативан, опис 

реализације пројекта је конфузан и лоше написан, а буџет је технички неисправан, због 

чега је комисија одлучила да пројекат не подржи). 

 

 4. '' Енергетска ефикасност у општини Бојник'', подносилац Часопис за локалну 

самоуправу Наше место Београд ( Тема пројекта је добро изабрана и од значаја за 

реализацију. Сходно томе тема је морала да буде боље и темељитије обрађена. 

Комисија није уверена у којој ће се мери реализацијом пројекта остварити јавни  

интерес грађана Боника, јер није добила податке колики број часописа се дистрибуира 

на територији општине Бојник. Комисија је одлучила да не подржи пројекат). 

 

 5. '' Еко општина Бојник'', подносилац Интернет портал за локалну самоуправу 

Наше место Београд ( Предлагач није у дивољној мери разрадио проблем екологије на 

територији општине Бојник. Комисија сматра да је екологија важна тема за 

остваривање јавног интереса у домену јавног информисања. Управо због тога 

предложена тема морала је много боље да се разради.План реализације пројектних 

активности није довољно разрађен. Комисија одлучила да неподржи пројекат). 

 6. '' Млади лидери руралног развоја Бојника'', подносилац Агенција за 

телевизијску продукцију '' South Side'', Ниш  ( Пројекат није до краја обрадио веома 

значајну тему као што је  пољопривреда. Не зна се ко су будући млади лидери 

руралног развоја  чија имена је требало навести. Предлагач није доставио прецизно 



писмо о намерама и емитовању планираног медијског садржаја. Из описа пројектних 

активности није се стекао утисак како ће изгледати планирани медијски садржај.У 

пријави нема регистарског броја медија преко којег ће се пројекат реализовати. 

Комисија је одлучила да не подржи пројекат). 

 

 7. '' УЗМИ СТВАР У СВОЈЕ РУКЕ'', подносилац ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ 

МЕДИЈСКЕ ПИСМЕНОСТИ СТАВ Лесковац ( Пројекат је веома уопштен и није до  

краја дефинисан. Из описа активности на пројекту не стиче се јасан увид у то  како ће 

изгледати планирани медијски садржај. Циљ пројекта није добро дефинисан, а сам 

пројекат није довољно разрађен. Лоше су дефинисане примарне и секундарне циљне 

групе. Буџет није у складу са пројектним активностима и оптерећен је ставкама које се 

не могу подржати, посебно у делу оперативних трошкова. Комисија је 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 длуку Комисије о избору пројеката производње медијских 

садржаја у области јавног информисања. 

 

 У прилогу Одлуке чланови Комисије:  

 

 1. МиодрагМиљковић, председник комисије,  

 2. Срђан Цонић, члан комисије и  

            3. Марио Радојковић, члан комисије, 

својим потписима гарантују да је Комисија ову Одлуку донела једногласно. 

 


