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ОДЛУКА
Комисије за избор пројеката за суфинансирање производње
медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области
јавног информисања на територији општине Бојник у 2018.
години
Комисија за избор пројеката производње медијских садржаја за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања на
територији општине Бојник за 2018. годину у саставу:
Радоман Ирић, новинар из Врања, испред НУНС-а, председник;
Милорад Додеровић, новинар из Ниша, испред УНС-а, члан и
Никола Лазић, новинар из Бујановца, испред Локал преса, члан,
састала су у среду, 20.јуна 2018. године у 11,00 часова у канцеларији
заменика Председника општине Ивана Стојановић, како би одржали
састанак Комисије и извршили одабир пројеката производње медијских
садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
у 2018. 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
18.априла 2018. године, и уручила члановима Комисије Записник о
испуњености поменутих услова. Свих 17 пројеката испунило је
формално –правне услове прописане Конкурсом.
Пројекти су подробно размотрени и за сваки изабран или одбачен
пројекат дато је образложење. Прихваћено је 8 пројеката .
Пројекти који су изабрани су следећи:
1. ''Тачно и истинито до свих грађана'', подносилац РТВ ''Белле
амие'', Видосав Радомировић, Ниш, одобрена средства 250.000,00
динара, (пројектом се уводе медијски садржаји који ће унапредити
информисаност грађана Бојника и бити у функцији оствариванја јавног
интереса);
2. ''Уз родни крај'', подносилац Телевизија Лесковац, Владица
Јовановић, Лесковац, одобрена средства 100.000,00 динара, (циљ
пројекта је добро дефинисан и усклађен са активностима и значајем, а

примарна циљна група су млади Бојника којима овакав вид
информација недостаје);
3. ''Бојник у фокусу'', подносилац РТВ ''4С'',Весна Стојиљковић,
Бојник, одобрена средства 600.000,00 динара, (предлагач, иначе
једини медиј на територији Бојника, умешно је, лепезом медијских
садржаја, ускладио циљеве пројекта са јавним интересом грађана
општине);
4. ''Села Бојника'' подносилац Агенција South side, Мирјана
Ђурић, Ниш одобрена средства 100.000,00 динара, (тема пројекта је
актуелна и усклађена са циљевима и јавним интересом, а начин
производње и број вмедија преко којих ће се реализовати пројекат,
гарантују широк медијски одјек);
5. ''Лепоте југа - Бојнички крај и туристички потенцијали и
могућности'', подносилац Инфо центар југа, Жаклина Цветковић,
Медвеђа, одобрена средства 200.000,00 динара, ( опис пројекта је
усклађен са значајем и циљевима, садржаји су занимљиво одабрани, а
тема пројекта је актуелна и задовољава јавни интерес грађана општине
Бојник);
6. '' Оскудица'', подносилац Центар за едукацију и развој Југмедиа,
Милица Ивановић, Лесковац, одобрена средства 150.000,00 динара,
( тема пројекта – сиромаштво, је актуелна и добро одабрана, тиче се
наведених циљних група, а подносилац пројекта је медиј који има
кредибилитет на југу Србије);
7. '' Туристичка тура кроз општину Бојник'', подносилац Агенција
за производњу кинематографских дела, аудио визуелних производа
и телевизијског програма ''Helloanimation'', Мануела Радојковић,
Ниш, одобрена средства 50.000,00 динара, (пројекат задовољава јавни
интерес грађана општине Бојника, јер ће једна свакидашња тема бити
обрађена на занимљив и садржајан начин);
8. ''Транспарентно програмско буџетирање'', подносилац
Регионална
информативна
агенција
ЈУГпресс,
Љиљана
Стојановић, Лесковац, одобрена средства 150.000,00 динара, (тема
пројекта је актуелна и тиче се свих грађана општине Бојник, којима су
у јавном интересу информације о томе како се троши новац грађана
општине Бојник).
Пројекти који нису прихваћени су:
1. '' Популаризација спорта на територији општине Бојник'',
подносилац БРАТАЦ СПОРТ, Стојан Стевановић, Доња Јајина,
Лесковац, (пројекат није усклађен са задатим циљевима и у опису
пројекта је препознатлјиво редовно информисање које се не може
подвести под појан пројекта);
2. ''О Бојнику одлучују грађани'', подносилац Народне новине,
Видосав Радомировић, Ниш, (у опису пројекта се не препознаје јавни
интерес општине Бојник, а посебан је проблем због што се овај дневни
лист не дистрибуира на територији општине Бојник);

3. ''Бојник за младе'', подносилац РТВ ''Белле амие'', портал,
Видосав Радомировић, Ниш, (пројектом није дефинисано на који
начин ће његовом реализацијом бити дат допринос смањењу броја
незапослених са територије Бојника, а предлагач се позива на попис из
2002. године што није уреду;
4. '' Бојник на длану'', подносилац Нишка телевизија д.о.о.,
Слађана Остојић, Народне новине доо, Ниш, (број медијских
садржаја није усклађен са износом тражених средстава, а осим тога
медијски садржаји нису јасно дефинисани);
5. ''Повезивање јавног,приватног и цивилног сектора кроз богатије
медијске садржаје'', подносилац Дневник југа-Лестиг доо, Небојша
Мирашевић, Лесковац, (није објашњен начин умрежавања медија са
јавним, приватним и цивилним сектором, а портал својом медијском
снагом не може остварити преамбициозне циљеве),
6. '' Нас је 10% '', подносилац Media advertising доо за маркетинг и
пропаганду, Александар Милутиновић, Београд, (у опису пројекта
није наведено да ће се аутори бавити инвалидима општине Бојник или
начелним проблемима ове популације);
7. ''Јавна управа у служби грађана'', подносилац Нова наша реч,
Раде Стојановић, Лесковац,
(пројекат је одбијен јер се, према подацима надлежних локалних
власти, новине не дистрибуирају на територији општине Бојник);
8. ''Стоп корупцији у спорту у општини Бојник'', подносилац
Спортска страна југа, Срђан Стаменковић, Лесковац, (пројекат је
преамбициозан и базира се на општим претпоставкама , а опис пројекта
не гарантује да ће се његови циљеви испунити);
9. ''Наталитет је Бојнику приоритет'', подносилац Новости
дана.РС, Драгана Костић, Ниш, (циљеви нису усклађени са описом
пројекта, па Комисија сумња да је овај пројекат у јавном интересу
општине Бојник).
Чланови Комисије су констатовали да ће сваки од пројеката који су
предложен за суфинансиарње, 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 Радоман Ирић, председник,
2. Никола Лазић, члан и
3. Милорад Додеровић, члан ,
својим потписима гарантују да је Комисија ову Одлуку о расподели
средстава за суфинансирање медијских пројеката општине Бојник за
2018. годину донела једногласно.

