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На основу тачака 2. и 3. Одлуке Владе
Републике Србије о распуштању Скупштине
општине Кладово и образовања Привременог
органа општине Кладово (,,Сл.гласник РС", бр.
13/2022) и члана 29. Пословника Привременог
органа општине Кладово (,,Сл.лист општине
Кладово", бр. 2/2022), Привремени орган
општине Кладово на седници одржаној дана 28.
априла 2022. године, доноси

На основу тачака 2. и 3.Одлуке Владе
Републике Србије о распуштању Скупштине
општине Кладово и образовања Привременог
органа општине Кладово (,,Сл.гласник РС", бр.
13/2022) и члана 29. Пословника Привременог
органа општине Кладово (,,Сл.лист општине
Кладово", бр. 2/2022), Привремени орган
општине Кладово на седници одржаној дана 28.
априла 2022. године доноси,

РЕ ШЕЊЕ

ОДЛУКУ

1

Члан 1.

Усваја се Оперативни план одбране од
поплава за водотокове II реда на територији
општине Кладово за 2022. годину.
Текст Оперативног плана одбране од поплава
за водотокове II реда на територији општине
Кладово за 2022.годину доступан је на увид на
web презентацији општине Кладово на
www.kladovo.org.rs.

Покреће се поступак измене Плана генералне
регулације општине Кладово тако што се захтев
странке упућује начелнику Општинске управе
Кладово.
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Ово Решење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у "Службеном листу општине
Кладово".
Решење доставити: Одељењу за привреду,
друштвене делатности и локални економски
развоЈ и архиви.
Број: 87-4/2022-I
У Кладову, 28.04.2022. године
ПРИ ВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
Председник
Саша Николић

Година ХХ - Број 8

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у "Службеном листу општине
Кладово".
Одлуку доставити: начелнику Општинске
управе Кладово и архиви.
Образложење
ана 30.03.2022. године Здравствена установа
"Бедем" коју заступа Вера Мијуцић из Кладова
доставила је Скупштини општине Кладово
захтев за измену планског документа са
пратећом документацијом.
Одлуком Владе Републике Србије о
распуштању Скупштине општине Кладово и
образовању Привременог органа општине
Кладово пренета је надлежност Скупштине
општине Кладово на Привремени орган општине
Кладово.
Привремени орган општине Кладово на
седници одржаној дана 28.04.2022. године
извршио је увид у захтев Здравствене установе
28.04.2022. год.
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,,Бедем" и донео одлуку као у диспозитиву.
Упућује се начелник Општинске управе
Кладово да ову Одлуку достави надлежном
одељењ у О п ш т и н с к е управе н а даљу
надлежност. Уколико измена Плана генералне
регулације није могућа сходно наведеном
захтеву, упућује се надлежно одељење
Општинске управе Кладово странци упути
одговор на захтев писменим путем, односно да
донесе адекватно решење.
Број: 350-53/2022-I
У Кладову, 28.04.2022. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КЛАДОВО

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
Председник
Саша Николић

На основу тачака 2. и 3.Одлуке Владе
Републике Србије о распуштању Скупштине
општине Кладово и образовања Привременог
органа општине Кладово (,,Сл.гласник РС", бр.
13/2022) и члана 29. Пословника Привременог
органа општине Кладово (,,Сл.лист општине
Кладово", бр.2/2022), Привремени орган
општине Кладово на седници одржаној дана 28.
априла 2022. године доноси,

Председник
Саша Николић

ЗАКЉУЧАК

На основу тачака 2. и 3.Одлуке Владе
Републике Србије о распуштању Скупштине
општине Кладово и образовања Привременог
органа општине Кладово (,,Сл.гласник РС", бр.
13/2022) и члана 29. Пословника Привременог
органа општине Кладово (,,Сл.лист општине
Кладово", бр. 2/2022), Привремени орган
општине Кладово на седници одржаној дана 28.
априла 2022. године доноси,

Даје се сагласност Златку Калиновићу
који заступа Општину Кладово по заменичком
пуномоћју, дипл.правнику са правосудним
испитом да настави поступак поступак у
предмету против Маринковић Златка из Кладова,
ул.Вука Караџића бр.15 којим именовани тражи
накнаду штете због оштећења свог возила које је
проузроковао пад дрвета на возило.

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Даје се сагласност Златку Калиновићу који
заступа Општину Кладово по заменичком
пуномоћју, дипл.правнику са правосудним
испитом да настави поступак покренут пред
Основним судом у Неготину, Судска јединица у
Кладову, у парници П.91/22.
Члан 2.

Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у "Службеном листу
општине Кладово".
Закључак доставити: начелнику Општинске
управе Кладово и архиви.
Број: 021-5/2022-I
У Кладову, 28.04.2022. године
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Члан 1.

Члан 2.

Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у "Службеном листу
општине Кладово".
Закључак доставити: именованом, начелнику
Општинске управе Кладово и архиви.
Образложење

Дана 18.04.2022. године Маринковић Златко
из Кладова, ул. Вука Караџића бр. 15, доставио је
Предлог за решавање накнаде штете мирним
путем у коме наводи да је дана 1 О.04.2022.године
око 10 часова на возило којим је управљао његов
син, а КОЈИ Је у власништву именованог, пало
стабло брезе. Немили догађај се догодио у улици
Ивана Косанчића у Кладову у близини
продавнице "Шермис". Оштећени је пријавио
догађај Полицијској станици у Кладову која је
извршила увиђај. Оштећени тврди да се у
тренутку пада стабла на његово возило кретао
коловозом и да Је при наиласку возила са
28.04.2022. год.
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супротне стране, померио возило у десну страну
како би том возилу омогућио пролаз.
Оштећени је аутомобил одвезао у СЗР
аутосервис Тома у Кладову који му је издао
предрачун поправке аутомобила. Исти прилаже
уз Предлог за решавање накнаде штете мирним
путем.
Увидом у предлог и прилоге поднетим уз
предлог, Привремени орган доноси Закључак
којим се правобраниоцу општине Кладово даје
сагласност за наставак вођења поступка. Како
Маринковић Златка у поступку заступа адв.
Михајло В.Поповић, супруг правобраниоца
општине Кладово Снежане Поповић, општину
Кладово ће по заменичком пуномоћју заступати
Златко Калиновић, дипл.правник с а
правосудним испитом.
Број: 87-5/2022-I
У Кладову, 28.04.2022. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КЛАДОВО

и другим објектом површине 0.62,5 lxa,
земљиште у грађевинском подручју, на
којој је изграђена улица-25. маја, објекат
изграђен пре доношења прописа о
изградњи објекта, све у јавној својини
Општине Кладово уписано у Листу
непокретности број 951 КО Костол,
на месту на коме се наведена парцела
граничи са кп.бр. 308/2 КО Костол.
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу Општине
Кладово".
Број: 220-2/2022-I
У Кладову, 28.04.2022. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
Председник
Саша Николић

Председник
Саша Николић

На основу члана 6. става 3. и члана 16. Закона о
путевима (,,Сл. гласник РС", број: 41/2018 и
95/2018-др. закон), члана 32. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл. гласник РС", број: 129/2007,
83/2014-др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и
111/2021 -др. закон) и на основу тачака 2. и 3.
Одлуке Владе Републике Србије о распуштању
Скупштине општине Кладово и образовања
Привременог органа општине Кладово
(,,Сл.гласник РС", бр. 13/2022) и члана 29.
Пословника Привременог органа општине
Кладово (,,Сл.лист општине Кладово", бр.
2/2022), Привремени орган општине Кладово на
седници одржаној дана 28. априла 2022. године,
доноси
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ УЛИЦЕ
Члан 1.

Овом одлуком утврђује се престанак функције
улице на:
делу површине О.О 1,66ха од кп.бр. 1501/1,
потес "Селиште", земљиште под зградом
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На основу члана 7. и члана 16. Закона о
путевима (,,Сл. гласник РС", број: 41/2018 и
95/2018-др. закон), члана 32. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл. гласник РС", бр. 129/2007,
83/2014-др.закон, 1О1/2016-др.закон, 47/2018 и
111/2021-др.закон) и на основу тачака 2. и
3.Одлуке Владе Републике Србије о распуштању
Скупштине општине Кладово и образовања
Привременог органа општине Кладово
(,,Сл.гласник РС", бр.13/2022) и члана 29.
Пословника Привременог органа општине
Кладово (,,Сл.лист општине Кладово", бр.
2/2022), Привремени орган општине Кладово на
седници одржаној дана 28. априла 2022. године,
ДОНОСИ

ОДЛУКУ
О ПРЕС ТАНКУ ФУНКЦИЈЕ
НЕКАТЕГОРИСАНОГ П У ТА
Члан 1.

Овом одлуком утврђује се престанак функције
некатегорисаног пута на:
делу површине О.ОО,33ха од кп.бр. 2782,
28.04.2022. год.
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потес "Село - Селиште", земљиште под
зградом и другим објектом површине
1.34,42ха, земљиште у грађевинском
п о д р у ч ј у , н а к о ј о ј . ј е и. з г р а.ђ е н
некатегорисани пут у ЈавноЈ СВОЈИНИ
општине Кладово, све уписано у Листу
непокретности број 174КОМалаВрбица,
на месту где се наведена парцела граничи
са кп.бр. 1212,КОМалаВрбица.
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу Општине
Кладово".
Број: 220-3/2022-I
УКладову, 28.04.2022. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
Председник
Саша Николић

На основу члана 7. и члана 16. Закона о
путевима (,,Сл. гласник РС", број: 41/2018 и
95/2018- др. закон), члана 32. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл. гласник РС", бр. 129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и
111/2021-др.закон) и на основу тачака 2. и
3.Одлуке ВладеРепублике Србије о распуштању
Скупштине општине Кладово и образовања
Привременог органа општине Кладово
(,,Сл.гласник РС", бр.13/2022) и члана 29.
Пословника Привременог органа општине
Кладово (,,Сл.лист општине Кладово", бр.
2/2022), Привремени орган општине Кладово на
седници одржаној дана 28. априла 2022. године,
ДОНОСИ
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ
НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА
Члан 1.

Овом одлуком утврђује се престанак функције
некатегорисаног пута на:
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делу површине О.ОО,09ха од кп.бр. 681,
потес "Село", земљиште под зградом и
другим објектом, површине О.09,93ха, на
ком делу је изграђен некатегорисани пут и
земљште под делом зграде површине
О.ОО,03ха, све земљиште у грађевинском
подручју, у јавној својини Општине
Кладово, уписано у Листу непокретности
број 1383,КОРтково,
на месту где се наведена парцела граничи
са кп.бр. 661КОРтково.
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу Општине
Кладово".
Број: 220-4/2022-I
УКладову, 28.04.2022. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
Председник
Саша Николић

На основу члана 6. става 3. и члана 16. Закона о
путевима (,,Сл. гласник РС", број: 41/2018 и
95/2018-др. закон), члана 32. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл. гласник РС", број: 129/2007,
83/2014-др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и
111/2021 - др. закон),
члана 40. Статута
Општине Кладово (,,Сл. лист Општине
Кладово", бр. 7/2019) и на основу тачака 2. и
3.Одлуке ВладеРепублике Србије о распуштању
Скупштине општине Кладово и образовања
Привременог органа општине Кладово
(,,Сл.гласник РС", бр.13/2022) и члана 29.
Пословника Привременог органа општине
Кладово (,,Сл.лист општине Кладово", бр.
2/2022), Привремени орган општине Кладово на
седници одржаној дана 28. априла 2022. године,
ДОНОСИ
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ
НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА

28.04.2022. год.
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Члан 1.

Овом одлуком утврђује се престанак функције
некатегорисаног пута на:
делу површине О.ОО,08ха од кп.бр. 3522,
потес "Село", земљиште под делом
зграде површине О.ОО,04ха и земљиште
под зградом и другим објектом површине
О.09,21ха, на ком делу је изграђен
некатегорисани пут, објекат изграђен пре
доношења прописа о изградњи објекта,
све земљиште у грађевинском подручју
укупне површине О.09,25ха, у јавној
својини Општине Кладово уписано у
Листу непокретности број 1532 КО
Подвршка,
на месту на коме се наведена парцела
граничи са кп.бр. 3533 КО Подвршка.
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу Општине
Кладово".
Број: 220-5/2022-1
У Кладову, 28.04.2022. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
Председник
Саша Николић

На основу члана 7. и члана 16. Закона о
путевима (,,Сл. гласник РС", број: 41/2018),
члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Сл.
гласник РС", број: 129/2007, 83/2014-др. закон и
101/2016-др. закон и 47/2018) и на основу тачака
2. и 3.Одлуке Владе Републике Србије о
распуштању Скупштине општине Кладово и
образовања Привременог органа општине
Кладово (,,Сл.гласник РС", бр.13/2022) и члана
29. Пословника Привременог органа општине
Кладово (,,Сл.лист општине Кладово", бр.
2/2022), Привремени орган општине Кладово на
седници одржаној дана 28. априла 2022. године,
доноси

Година ХХ - Број 8

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ
НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА
Члан 1.

Овом одлуком утврђује се престанак функције
некатегорисаног пута на:
делу површине 0.00,38 ха, од кп.бр. 9232,
потес "Брзи Прун", земљиште под
зградом и другим објектом, површине
0.86,85 ха, земљиште под делом зграде,
површине 0.00,05 ха, земљиште под
делом зграде, површине 0.00,29 ха, све
земљиште у грађевинском подручју,
укупне површине 0.87,19 ха, уписане у
Листу непокретности бр. 2453 КО
Грабовица, где је на површини од 0.86,85
ха евидентиран некатегорисани пут у
јавној својини Општине Кладово, у делу у
коЈем се граничи са кп.бр. 8061 КО
Грабовица.
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу Општине
Кладово".
Број: 220-6/2022-1
У Кладову, 28.04.2022. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
Председник
Саша Николић

На основу члана 6. става 3. и члана 16. Закона о
путевима (,,Сл. гласник РС", број: 41/2018 и
95/2018-др. закон), члана 32. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл. гласник РС", број: 129/2007,
83/2014-др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и
111/2021 - др. закон) и члана 40. Статута
Општине Кладово (,,Сл. лист Општине
Кладово", бр. 7/2019) и на основу тачака 2. и
3.Одлуке Владе Републике Србије о распуштању
Скупштине општине Кладово и образовања
Привременог органа општине Кладово
(,,Сл.гласник РС", бр.13/2022) и члана 29.
Пословника Привременог органа општине
28.04.2022. год.
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Кладово (,,Сл.лист општине Кладово", бр.
2/2022), Привремени орган општине Кладово на
седници одржаној дана 28. априла 2022. године,
доноси
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ
НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се престанак функције
некатегорисаног пута на:
делу површине О.ОО,64ха од кп.бр. 1007/4,
потес "Село", земљиште под зградом и
другим објектом површине О.08,63ха,
земљиште у грађевинском подручју, на
којој је изграђен некатегорисани пут,
објекат изграђен пре доношења прописа о
изградњи објекта, све у јавној својини
Општине Кладово уписано у Листу
непокретности број 1383 КОРтково,
на месту на коме се наведена парцела
граничи са кп.бр. 1012/1 КОРтково.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу Општине
Кладово".
Број: 220-7/2022-I
У Кладову, 28.04.2022. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
Председник
Саша Николић
На основу члана 116.став 2. и 5. и члана
117.став 1. Закона о основама образовања и
васпитања (,,Сл.гласник РС", бр.88/2017,
27/2018-др.Закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и
тачака 2.и3. Одлуке Владе Републике Србије о
распуштању Скупштине општине Кладово и
образовању Привременог органа општине
Кладово (,,Сл. гласник РС" бр.13/2022) и члана
29. Пословника Привременог органа општине
Кладово (,,Сл.лист општине Кладово"бр 2/2022),
Година ХХ - Број 8

Привремени орган општине Кладово на седници
одржаној 28. априла 2022. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОШ "СТЕФАНИЈА
МИХАЈЛОВИЋ"
У БРЗОЈ ПАЛАНЦИ
1
Разрешавају се чланови Школског одбора
Основне школе "Стефаније Михајловић" Брза
Паланка и то:
Из реда запослених:
1. БрозбићМилка,
2. БабићМирјана,
3. ШћопуловићПредраг.
Из реда родитеља:
1. СимоновићМирјана,
2. Вељковић Емина,
3. Трујић Слађана.
Из реда локалне самоуп раве:
1. Атанасијевић Ема,
2. Николић Бранислав,
3. Радуцић Светислав.
11
На о снову предлога Основне школе
"Стефанија Михајловић" у Брзој Паланци
утврђеним на седницама Наставничког већа дана
18.03.2022.године и Савета родитеља од
18.03.2022.године, за чланове школског одбора
Основне школе "Стефанија Михајловић" у Брзој
Паланци, именују се следећа лица:
Из реда запослених:
1. Младеновић Оливера
2. ПанићМарија и
3. ПејкићАлександра.
Из реда родитеља:
1. ВељковићМарина
2. СимоновићМирјана
3. МустафићМирсада.
Из реда представника локалне самоураве:
1. Атанасијевић Ема
28.04.2022. год.
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2. Николић Сања
3. Николић Бранислав.
III
траЈе четири
Мандат Школског одбора
године.
Мандат члановима Школског одбора престаје
истеком периода на који су именовани, оставком,
или разрешењем.
IV
Решење ступа на снагу даном доношења, а
именовани чланови школског одбора почеће са
обављањем функције од О1.06.2022.године.

Члан 1.

Покреће се поступак реализације јавно
приватног партнерства са елементима концесије
за финансирање, изградњу/реконструкцију и
управљање камп насељем у МЗ Брза Паланка.
Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у "Службеном листу општине
Кладово."
Број: 401-35/2022-1
У Кладову, 28.04.2022. године

V

ПРИВРЕМЕНИ О РГАН ОПШТИНЕ
КЛАДОВО

Решење доставити: именованима, Основној
школи "Стефанија Михајловић" у Брзој Паланци
и архиви.

Председник
Саша Николић

Број: 022-3/2022-1
Кладово, 28.04.2022. година
ПРИВРЕМЕНИ О РГАН ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
Председник
Саша Николић

На основу члана 11.став 1. тачка 14) и члана
12.став 1. Закона о јавно-приватном партнерству
и концесијама (,,Сл.гласник РС", бр. 88/2011,
15/2016 и 104/2016), тачака 2. и 3.Одлуке Владе
Републике Србије о распуштању Скупштине
општине Кладово и образовања Привременог
органа општине Кладово (,,Сл.гласник РС", бр.
13/2022) и члана 29. Пословника Привременог
органа општине Кладово (,,Сл.лист општине
Кладово", бр. 2/2022), Привремени орган
општине Кладово на седници одржаној дана 28.
априла 2022. године, доноси
О Д ЛУ КУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА Ј АВН О
ПРИВАТН ОГ ПА РТНЕ РСТВА СА
Е ЛЕМЕНТИМ А КОН ЦЕСИЈЕ ЗА
ФИН АНСИРАЊЕ, ИЗГРАДЊУ
/РЕКОНСТ РУКЦИЈУ И УПРАВЉ АЊЕ
КАМП Н АСЕ ЉЕМ У МЗ БРЗА ПА ЛАНКА

Година ХХ - Број 8

На основу члана 11.став 1. тачка 14) и члана
12.став 1. Закона о јавно-приватном партнерству
и концесијама (,,Сл.гласник РС", бр. 88/2011,
15/2016 и 104/2016), тачака 2. и 3.Одлуке Владе
Републике Србије о распуштању Скупштине
општине Кладово и образовања Привременог
органа општине Кладово (,,Сл.гласник РС", бр.
13/2022) и члана 29. Пословника Привременог
органа општине Кладово (,,Сл.лист општине
Кладово", бр. 2/2022), Привремени орган
општине Кладово на седници одржаној дана 28.
априла 2022. године, доноси
РЕ ШЕЊЕ
1

Именује се стручни тим за за давање
к о н ц е с и ј е за ф и н а н с и р а њ е , и з г р а д њ у
/реконструкцију и управљање камп насељем у
МЗ Брза Паланка у следећем саставу:
1. Ема Атанасијевић, председник
2. Др а г иша М а т а с а р е в и ћ , з а м е н и к
председника,
3. Бранислав Мајкановић, члан
4. Бојана Поповић, заменик члана
5. ЈеленаЖивковић, члан
6. Андријана Антић, заменик члана,
7. МилошШејњановић, члан
8. Марија Балановић, заменик члана.
28.04.2022. год.
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11

Задаци стручног тима су:
Пружање стручне помоћи јавном телу
при припреми потребних анализа,
односно студиЈа оправданости давања
концесиЈе, при припреми и изради услова
и конкурсне документације, правила и
услова за оцену понуђача и примљених
понуда, као и критеријума за избор
понуде;
2. Прегледање и оцена пристиглих понуда;
3. Утврђивање предлога Одлуке о извору
.
.
.
наЈповољниЈе понуде за давање концесИЈе
или предлога одлуке о поништаЈу
поступка концесије и образложење тих
предлога;
4. Обављање осталих послова потребних за
.
.
реализацију поступка давања концесије.
Стручни тим за концесије о свом раду води
записник и сачињава друга документа кор
потписуЈу сви чланови стручног тима.
1.

111

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у "Службеном листу општине
Кладово."
Број: 02-2/2022-1
У Кладову, 28.04.2022. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
Председник
Саша Николић

На основу тачака 2. и 3.Одлуке Владе
Републике Србије о распуштању Скупштине
општине Кладово и образовања Привременог
органа општине Кладово (,,Сл.гласник РС",
б р. 13 / 2 0 2 2 ) и ч л а н а 29. П о с л о в н и к а
Привременог органа општине Кладово
(,,Сл.лист општине Кладово", бр.2/2022), члана
60. Закона о пољопривредном земљишту
(«Службени гласник РС 62/06, 65/08-др.закон,
41/09, 112/2015, 80/17 и 95/2018-др.закон) и
сагласности Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде бр. 320-114429/2022-14 од 28.04.2022. године,
Година ХХ - Број 8

Привремени орган општине Кладово на седници
одржаној дана 29. априла 2022. године, доноси
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2022. ГОДИНУ
Члан 1.

Усваја се Годишњи програм заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта
општине Кладово за 2022.годину.
Годишњи програм заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта
општине Кладово за 2022.годину доступан је на
увид на web страници Управе за пољопривредно
земљиште (https://upz.minpolj.gov.rs) и општине
Кладово (www.kladovo.org.rs).
Члан 2.

Годишњим програмом заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта
општине Кладово за 2022. годину, утврђене су
површине и надметања пољопривредног
земљишта у државној СВОЈИНИ за закуп.
Члан 3.

Ову Одлука биће објављена у "Службеном
листу општине Кладово" и на интернет страници
општине Кладово.
Одлуку доставити: Одељењу за привреду,
друштвене делатности и локални економски
развоЈ и архиви.
Број: 320-50/2022-1
У Кладову, 29.04.2022. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
Председник
Саша Николић

На основу члана 46.став 3. Закона о
спречавању корупције (,,Сл.гласник РС",
бр.35/2019, 88/2019, 11/2021-аутенцично
тумачење, 94/2021 и 14/2022), тачака 2.и 3.
28.04.2022. год.
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Одлуке Владе Републике Србије о распуштању
Скупштине општине Кладово и образовању
Привременог органа општине К ладово
(,,Сл.гласник РС", бр.13/2022) и члана 29.
Пословника Привременог органа општине
Кладово (,,Сл.лист општине Кладово", бр.
2/2022), Привремени орган општине Кладово на
седници одржаној 26.04.2022. године, доноси
РЕШЕЊЕ
1
Д АЈЕ СЕ С А ГЛАСНО С Т ДУШАНУ
БЕЛИЋУ да може обављати функције члана
школског одбора и заменика начелника
Општинске управе Кладово.
11

Ово решење ступа на снагу даном доношења.
-Решење доставити: именованом из члана I
овог решења, Агенцији за борбу против
корупциЈе и архиви.
Образложење

Решењем Скупштине општине Кладово
бр.020-39/2019-I од 13.03.2019. године Душан
Белић именован је за члана школског одбора
,,Средње школе Кладово".
Решењем Привременог органа бр.11211/2022-П од 07.02.2022. године, именовани је
постављен за заменика начелника Општинске
управе Кладово.
Чланом 46.став 3. Закона о спречавању
корупције (,,Сл.гласник РС", бр.35/2019,
88/2019, 11/2021-аутенцично тумачење, 94/2021
и 14/2022) прописано је:,,Изузев послова,
односно делатности из става 2.овог члана,
Агенција може, на захтев јавног функционера да
да сагласност за обављање и других послова,
односно делатности. Уз захтев јавни функционер
доставља позитивно мишљење органа КОЈИ га Је
изабрао, поставио или именовао на јавну
функцију..."
На основу цитиране одредбе Закона о
спречавању корупције и на основу тачака 2.и 3.
Одлуке Владе Републике Србије о распуштању
Скупштине општине Кладово и образовању
.
.
привременог органа КОЈИ прописују:
"2. Образује се Привремени орган општине
Кладово (у даљем тексту: Привремени орган) за
Година ХХ - Број 8

обављање послова из надлежности Скупштине и
извршних органа општине Кладово.
3. Привремени орган обавља текуће и
неодложне послове из надлежности Скупштине
општине Кладово и извршних органа општине
утврђене законом и Статутом општине, до
конституисања Скупштине и избора извршних
органа општине након одржаних избора, у
складу са законом.", доноси се решење као у
диспозитиву.
Бр. 021-4/2022-I
У Кладову, 26.04.2022. године
ПРИВРЕМЕН И ОРГ АН ОПШТИНЕ
К ЛАДО В О
Председник
Саша Николић

На основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл. гласник РС", бр. 129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018)
тачака 2. и 3. Одлуке Владе Републике Србије о
распуштању Скупштине општине Кладово и
именовању Привременог органа општине
Кладово (,,Сл.гласник РС", бр. 13/2022) и члана
29. Пословника Привременог органа општине
Кладово (,,Сл.лист општине Кладово", бр.
2/2022), Привремени орган општине Кладово на
телефонској седници одржаној дана 21. априла
2022. године, доноси:
РЕШЕЊЕ
о додели награда најбољим ученицима
основних и средњих школа на територији
Општине Кладово
1

Одобрава се исплата из буџета Општине
Кладово за 2022. годину, са позиције број 53
економска класификација 472, у оквиру
програма 15 (0602) опште услуге локалне
самоуправе код Општинске управе, у износу:
по 15.000,00 (словима: петнаес
хиљада ) динара за ученике средњих
школа са просечном оценом 5,00 на
краЈу првог полугодишта школске
2021/2022. године,
по 10.000,00 (словима: десет
28.04.2022. год.
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хиљада) динара за ученике са
одличним успехом на крају школске
2021/2022. године,
по 8. 000,00 (словима: осам
хиљада) динара за ученике основних
школа на територији општине
Кладово, са одличним успехом на
крају првог полугодишта школске
2021/2022. године.
11
У ч е н и ц и који с у н а к р а ј у првог
полугодишта школске 2021/2022. године
имали просек 5,00 су:

1. Николић Теодора, ученица четвртог
разреда гимназије општи тип
2. Антић Урош, ученик четвртог разреда
техничке школе
3. Бабић Немања, ученик четвртог разреда
техничке школе
4. Димитријевић Тијана, ученица четвртог
разреда техничке школе
5. Нешић Младен, ученик четвртог
разреда техничке школе
Ученици са одличним успехом на крају
првог полугодишта школске 2021/2022.
године су
1. ДајесковићСтефан, ученик трећег
разреда, смер куварски
2. Пацић Марина, ученица трећег разреда,
смер куварски
3. Минић Данијел, ученик трећег разреда,
смер куварски
4. Анђеловић Андреј, ученик четвртог
разреда гимназије општи тип
5. БогдановићСтефан, ученик четвртог
разреда гимназије општи тип
6. Болдорац Марија, ученица четвртог
разреда гимназије општи тип
7. Брозбић Мартина, ученица четвртог
разреда гимназије општи тип
8. Гицелановић Јована, ученица четвртог
разреда гимназије општи тип
9. Грујичић Младен, ученик четвртог
разреда гимназије општи тип
10. Ђикановић Анђелија, ученица четвртог
разреда гимназије општи тип
11. Цветковић Нина, ученица четвртог
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разреда гимназије општи тип
12. Фазлић Мина, ученица четвртог разреда
гимназије општи тип
13. Томић Кристина, ученица четвртог
разреда гимназије општи тип
14. Пакаловић Марија, ученица четвртог
разреда гимназије општи тип
15. Глигоријевић Алекса, ученик четвртог
разреда, смер електро
16. Јовановић Душан, ученик четвртог
разреда, смер електро
17. Милоњић Марко, ученик четвртог
разреда, смер електро
18. Њагојевић Павле, ученик четвртог
разреда, смер електро
19.Сорејевић Матија, ученик четвртог
разреда, смер електро
20. Величковић Лана, ученица четвртог
разреда, смер економски
21. Димитријевић Дејана, ученица четвртог
разреда, смер економски
22. ЈовановићСнежана, ученица четвртог
разреда, смер економски
23. Кертес Нина, ученица четвртог разреда,
смер економски
24. Петровић Теодора, ученица четвртог
разреда, смер економски
25. Пешић Кристина, ученица четвртог
разреда, смер економски
26. Станикић Теодора, ученица четвртог
разреда, смер економски
111

У ченици са одличним успехом основних
школа са територије општине Кладово, на крају
првог полугодишта школске 2021/2022. године,
су:
1. Лука Баџић, ученик Основне школе
"Вук Караџић" Кладово
2. Марија Добрић, ученица Основне школе
"Вук Караџић" Кладово
3. Лана Перић, ученица Основне школе
"Вук Караџић" Кладово
4. Предраг Трајиловић, ученик Основне
школе "Вук Караџић" Кладово
5. Јелена Турановић, ученица Основне
школе "Вук Караџић" Кладово
6. Ивана Михајловић, ученица Основне
школе "Вук Караџић" Кладово
7. Стефан Петрић, ученик Основне школе

28.04.2022. год.
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"Вук Караџић" Кладово
8. Марко Глувачевић, ученик Основне
школе "Вук Караџић" Кладово
9. Анастазија Станикић, ученица Основне
школе "Вук Караџић" Кладово
10. Ана Мистриђеловић, ученица Основне
школе "Вук Караџић" Кладово
11. Уна Грекуловић, ученица Основне школе
"Светозар Радић" Текија
12. Миле Лазаревић, ученик Основне школе
"Светозар Радић" Текија
13. Мина Лазаревић, ученица Основне
школе "Светозар Радић" Текија
14. Балановић Вељко, ученик Основне
школе "Љубица Јовановић
Радосављевић" Подвршка
15. Костандиновић Сандра, ученица
Основне школе "Љубица Јовановић
Радосављевић" Подвршка
IV
О спровођењу овог решења стараће се
Одељење за буџет и финансије Општинске
управе Кладово.
Број: 401-33 /2022-П
У Кладову, 21.04.2022. године
Обрадила
Тања Николић
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
ПРЕДСЕДНИК
Саша Николић
На основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС",
бр.129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016 - др
закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), тачака 2. и 3.
Одлуке Владе Републике Србије о распуштању
Скупштине општине Кладово и именовању
Привременог органа општине Кладово
(,,Сл.гласник РС", бр. 13/2022) и члана 29.
Пословника Привременог органа општине
Кладово (,,Сл.лист општине Кладово", бр.
2/2022), Привремени орган општине Кладово на
седници одржаној дана 20. априла 2022. године,
доноси
Година ХХ - Број 8

РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ
СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
КЛАДОВО ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА
/ПРОЈЕКАТ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА,
КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
ЗА 2022. ГОДИНУ
1
Усваја се Одлука о додели средстава из буџета
општине Кладово за подстицање програма /
.
.
.
.
пројеката од Јавног интереса, коЈе реализују
удружења грађана за 2022.годину, по јавном
конкурсу бр: 024-4/2022-1од 10.02.2022. године.
11

Ово Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење доставити удружењима и архиви.
Број:
/2022-1
У Кладову, 20.04.2022. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
ПРЕДСЕДНИК
Саша Николић
На основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС", бр.
129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016 - др закон,
47/2018 и 111/2021-др.закон), тачака 2. и 3. Одлуке
Владе Републике Србије о распуштању
Скупштине општине Кладово и именовању
Привременог органа општине Кладово
(,,Сл.гласник РС", бр. 13/2022) и члана 29.
Пословника Привременог органа општине
Кладово (,,Сл.лист општине Кладово", бр. 2/2022),
Привремени орган општине Кладово на седници
одржаној дана 19. априла 2022. године, до и оси
РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ
РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КАЛДОВО
ЗА 2021. ГОДИНУ

28.04.2022. год.
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1

11

Усваја се Одлука о завршном рачуну буџета
општине Кладово за 2021. годину коју је
израдило и доставило Одељење за буџет и
финансије Општинске управе Кладово.

О спровођењу ове Одлуке и благовременој
реализацији измењеног Плана јавних набавки
стараће се руководилац и одговорно лице
Одељења за буџет и финансије Општинске
управе Кладово.

11
Ово Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у "Службеном листу општине
Кладово".
-Решење доставити Одељењу за буџет и
финансије и архиви.
Број: 400-10/2022-I
У Кладову, 19.04.2022. године

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
ПРЕДСЕДНИК
Саша Николић
На основу члана 51. Закона о јавним
набавкама (,,Службени гласник РС", бр.91/2019),
члана 46. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник РС", бр.129/2007, 83/2014др. закон, 101/2016 - др закон, 47/2018 и
111/2021-др.закон), тачке 2. и 3. Одлуке Владе
Републике Србије о распуштању Скупштине
општине Кладово и именовању Привременог
органа општине Кладово (,,Сл.гласник РС", бр.
13/2022) и члана 29. Пословника Привременог
органа општине Кладово (,,Сл.лист општине
Кладово", бр.2/2022), Привремени орган
општине Кладово на телефонској седници
одржаној дана 1О. маја 2022. године, дон о с и

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ
НАБАВКИ
ЗА 2022. Г ОДИНУ
1
Усваја се Измена плана јавних набавки за
2022. годину: тако што се износ набавке од
1.666.666,66 динара - Одржавање заливних
система (рбр.008) - замењује вредношћу од
2.500.000,00 динара.
Предлог измене плана јавних набавки за
2022. годину саставни је део ове одлуке.
Година ХХ - Број 8
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Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине
Кладово".
Број: 404-65/2022-I
У Кладову, 10.05.2022. године

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
ПРЕДСЕДНИК
Саша Николић
На основу члана 25. Закона о јавном
информисању и медијима (,,Сл. гласник РС", бр.
83/2014, 58/2015, и 12/2016-аутентично
тумачење), члана 24. Правилника о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања
(,,Сл.гласник РС", бр.16/2016 и 8/2017), Уредбе о
условима и критеријумима усклађености
државне помоћи у области јавног информисања
(,,Сл. гласник РС", бр. 9/2022), Решења Комисије
за контролу државне помоћи, број 401-ОО00091/2022-01/3, од 23.02.2022. године, Одлуке о
распуштању Скупштине општине Кладово и
образовању Привременог органа општине
Кладово (,,Сл. гласник РС", бр. 13/2022), члана 5.
Одлуке о буџету Општине Кладово за 2022.
годину (,,Сл. лист Општине Кладово", бр.
9/2021), у складу са Одлуком о расписивању
јавног позива за учешће на конкурсу за
с у ф и н а н с и р а њ е п р о ј е к а т а п р о и зводње
медијских садржаја из области јавног
информисања на територији општине Кладово у
2022. години и Јавним позивом за учешће на
к о нкурсу за суф инансирање пројеката
производње медијских садржаја из области
јавног информисања на територији општине
Кладово у 2022. години, број: 650-3/2022-I, који
је, дана 28.02.2022. године, расписао
Привремени орган општине Кладово, предлога
28.04.2022. год.
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Стручне комисије за оцену пројеката поднетих
на Конкурс за суфинансирање пројеката
производње медијских садржаја из области
јавног информисања на територији општине
Кладово у 2022. години (у даљем тексту:
Комисија), именоване Решењем председника
Привременог органа општине Кладово број: 6503/2022-1, од 06.05.2022. године, председник
Привременог органа Општине Кладово, дана 1О.
маја 2022. године, донео је:
РЕШЕЊЕ
о расподели средстава за суфинансирање
пројеката производње медијских садржаја из
области јавног информисања на територији
општине Кладову 2022. години
1

Средства из буџета Општине Кладово за 2022.
годину намењена за суфинансирање пројеката
производње медијских садржаја из области
јавног информисања на територији општине
Кладовоу 2022. години у укупном износу од
5.000.000,00 (словима: пет милиона) динара,
расподељују се следећим подносиоцима
предлога пројеката:
1. Подносилац пројекта: ALO media
system, друштво са ограниченом одговорношћу
Београд - Стари град, улица Косовска 26/111,
11103 Београд, матични број 21276081, ПИБ:
109964527, које заступа директор Драган Лазић
Назив пројекта: Европско Кладово
Назив медија преко којег ће се
реализовати пројекат: АЛО!
Форма медија: Дневне и периодичне
новине
Износ средстава за која аплицира:
1.000.000,00 дин. (укупна вредност пројекта:
20.740.500,00 дин.) - ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС
ОД 1.000.000,00 (словима: један милион)
ДИНАРА;
2. Подносилац пројекта: Друштво са
ограниченом одговорношћу за радио и
телевизију, РТВ Кладово, Кладово, улица
Виноградарска, број 15, 19320 Кладово, матични
број 17524097, ПИБ: 103080570, које заступа
директор Снежана Спасић
Назив пројекта: Водич кроз Кладово
Назив медија преко којег ће се

Година ХХ - Број 8

13

реализовати пројекат: ТВКПортал
Форма медија: Самостална електронска
издања интернет портали
Износ средстава за која аплицира:
720.000,00 дин. (укупна вредност пројекта:
900.000,00 дин.) - ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД
450.000,00 (словима: четристо педесет
хиљада) ДИНАРА;
3. Подносилац пројекта: Друштво са
ограниченом одговорношћу за радио и
телевизију, РТВ Кладово, Кладово, улица
Виноградарска, број 15, 19320 Кладово, матични
број 17524097, ПИБ: 103080570, које заступа
директор Снежана Спасић
Назив пројекта: Кладово на длану
Назив медија преко којег ће се
реализовати пројекат: Друштво са
ограниченом одговорношћу за радио и
телевизију РТВ Кладово
Форма медија: Телевизијски програм
Износ средстава за која аплицира:
1.000.000,00 дин. (укупна вредност пројекта:
2.000.000,00 дин.) - ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД
1.000.000,00 (словима: један милион)
ДИНАРА
4. Подносилац пројекта: Весна Радуловић
ПР, Издавање новина Завичај народне новине
Неготин, улица Србе Јовановића, број 2/5, 19300
Неготин, матични број 64868802, ПИБ:
110465443
Назив пројекта: Кладово!
Назив медија преко којег ће се
реализовати пројекат: Завичај народне
новине
Форма медија: Дневне и периодичне
новине
Износ средстава за која аплицира:
400.000,00 дин. (укупна вредност пројекта:
725.800,00 дин.) - ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОЛ
150.000,00 (словима: сто педесет хиљада)
ДИНАРА;
5. Подносилац пројекта: Синдикат
новинара Србије, улица Ресавска, број 28, 11ООО
Београд, матични број 17452886, ПИБ:
102466294, које заступа председница Драгана
Чабаркапа
Назив пројекта: Да ли медији у Кладову
остварују Јавни интерес у складу са
Законом о јавном информисању и
медИЈима
Назив медија преко којег ће се
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реализовати пројекат: Сајт Синдиката
новинара Србије
Форма медија: Самостална електронска
издања интернет портали
Износ средстава за која аплицира:
293.000,00 дин. (укупна вредност пројекта:
366.800,00 дин.) - ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОЛ
150.000,00 (словима: сто педесет хиљада)
ДИНАРА;
6. Подносилац пројекта: Радио телевизија
Мајданпек д.о.о. (Tl телевизија), улица
Доситејева 11, 19000 Зајечар, матични број
17185187, ПИБ: 100625157, које заступа
директор Игор Андрејевић
Назив пројекта: ,,Поглед у прошлост 2"
-Општина Кладово
Назив медија преко којег ће се
реализовати пројекат: РТМ
Tl
телевизиЈа
Форма медија: Телевизијски програм
Износ средстава за која аплицира:
975.500,00 дин. (укупна вредност пројекта:
2.046.500,00 дин.)- ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД
650.000,00 (словима: шесто педесет хиљада)
ДИНАРА;
7. Подносилац пројекта: AMULETTE доо
Београд - Чукарица, улица Настићева 18, 11030
Београд, Чукарица, матични број 21470589,
ПИБ: 111368693, које заступа директор Славе
Ангеловски
Назив п р о ј е к т а : И нфо п о р т а л
здравствена хроника општине Кладово
Назив медија преко којег ће се
реализовати пројекат: www.zdravstvena
hronika.rs
Форма медија:/
Износ средстава за која аплицира:
428.000,00 дин. (укупна вредност пројекта:
543.000,00 дин.) - ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОЛ
350.000,00 (словима: триста педесет хиљада)
ДИНАРА;
8. Подносилац пројекта: Друштво са
ограниченом одговорношћу за издавање новина
"ММ БОНЕД", Бор, улица Девете бригаде, број
6/26, 19210, Бор, матични број 20309997, ПИБ:
105102284, које заступа директор Маријана
Миловановић
Назив пројекта: ,,ЗА више деце"
Назив медија преко којег ће се
реализовати пројекат: Недељник
Година ХХ - Број 8

Тимочке крајине "Тимочке"
Форма медија: Дневне и периодичне
новине
Износ средстава за која аплицира:
401.430,00 дин. (укупна вредност пројекта:
501.810,00 дин.) - ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД
100.000,00 (словима:сто хиљада) ДИНАРА;
9. Подносилац пројекта: Мото Боем Транс
ДОО, Огранак ТВ Транс Неготин, улица
Бадњевска, 66, 19300 Неготин, матични број
20490594, ПИБ: 106156606, које заступа
директор Драгослав Богдановић
Назив пројекта: Кладово у кадру
Назив медија преко којег ће се
реализовати пројекат: Телевизија Транс
Форма медија: Телевизијски програм
Износ средстава за која аплицира:
1.000.000,00 дин. (укупна вредност пројекта
2.000.000,00 дин.)- ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД
700.000,00 (словима: седамсто хиљада)
ДИНАРА;
10. П о д носи л ац пројекта: Удружење
грађана "Савез Срба из региона", улица Отона
Жупанчића 14, 11070 Нови Београд, матични
број 28167911, ПИБ: 108894426, које заступа
председник Миодраг Линта
Назив пројекта: Српско коло Кладово
Назив медија преко којег ће се
реализовати пројекат: Српско коло
Форма медија: Дневне и периодичне
новине
Износ средстава за која аплицира:
305.000,00 дин. (укупна вредност пројекта:
400.500,00 дин.) - ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД
150.000,00 (словима: сто педесет хиљада)
ДИНАРА;
11. Подносилац пројекта: ДОО "ISTOK
COMPANY", Салаш ТВ Исток, Јасикова петља
ББ, 19224 Салаш - Зајечар, матични број
07600623, ПИБ: 101334896, које заступа
директор Новица Лападатовић
Назив пројекта: ,,Куда иде Кладово"
Назив медија преко којег ће се
реализовати пројекат: ТВ Исток
Форма медија: Телевизијски програм
Износ средстава за која аплицира:
1.000.000,00 дин. (укупна вредност пројекта:
2.000.000,00 дин.)- ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД
300.000,00 (сл овима: триста хиљада)
ДИНАРА;
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Решење ступа на снагу даном објављивања.
Решење о расподели средстава објављује се на званичном саЈту Општине Кладово
www.kladovo.org.rs и у "Службеном листу Општине Кладово".
Решење се доставља сваком учеснику конкурса у електронској форми.
111

Сви учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог дужни су да без
одлагања, а најкасније у року од 15 (словима: петнаест) дана, доставе нову спецификацију трошкова у
складу . са додељеним средствима
(Ревидирани буџет пројекта), односно обавештење о томе да
.
одустаЈу од средстава КОЈа су им додељена.
IV
Решење је основ за закључење уговора са подносиоцем прелога пројекта који је добио средства за
суфинансирање пројектних активности.
Образложење
По расписаном Јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње
медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Кладово у 2022. години,
број: 650-3/2022-I, који је, дана 28.02.2022.године, расписао Привремени орган општине Кладово (у
даљем тексту: Конкурс), пристигло је укупно 25 (словима: двадесет пет) благовремених, уредних и
потпуних пријава. Неблаговремених пријава није било.
Стручна комисија за оцену пројеката поднетих на Конкурс за суфинансирање пројеката
производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Кладово у
2022. години (у даљем тексту: Комисија), именована Решењем председника Привременог органа
општине Кладово број: 650-3/2022-I, од 06.05.2022. године, је на радном састанку, одржаном дана
09.05.2022. године, разматрала приспеле предлоге пројеката и предложила да се средства распореде
на начин како је дато у диспозитиву овог Решења, односно Комисија је предлоге пројеката оценила на
следећи начин:
р

е
д.
б
р.

Подносилац
пројекта

ALO media
system, друштво
са ограниченом
одговорношћу
Београд - Стари
град, улица
1. Косовска 26/III,
11103 Београд,
матични број
21276081, ПИБ:
109964527, које
заступа директор
Поаган Лазић

Година ХХ - Број 8

Назив
пројекта

Европско
Кладово

Назив
медија
преко којег
ће се
реализовати
про_јекат

АЛО!

Форма
медија

Дневне и
периодичне
новине

Износ
средстава
за која
аплицира

Укупна
вредност
пројекта

Одобрена
средства

1.000.000,00
дин.

20.740.500,00
дин.

1.000.000,00
дин.
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Спортски савез
града Зајечара,
улица Хајдук
Вељкова, број 5,
19000 Зајечар,
матични број
2.
07233205, ПИБ:
100577540, које
заступа генерални
секретар Игор
Божиновић
Друштво са
ограниченом
одговорношћу за
радио и
телевизију, РТВ
Кладово,
Кладово, улица
3. Виноградарска,
број 15, 19320
Кладово, матични
број 17524097,
ПИБ: 103080570,
које заступа
директор
Снежана Спасић
Друштво са
ограниченом
4. одговорношћу за
радио и телевизију,
РТВ Кладово,
Кладово, улица
Виноградарска,
број 15, 19320
Кладово, матични
број 17524097,
ПИБ: 103080570,
коЈе заступа
директор
Снежана Спасић
Саша
Трифуновић
предузетник,
Агенција за
консалтинг и
5.
менаџмент ИСТ
МЕДИА, улица
Моше Пијаде
76/304, 19210 Бор
Весна Радуловић
ПР, Издавање
новина Завичај
народне новине
Неготин, улица
6.
Србе Јовановића,
број 2/5, 19300
Неготин, матични
број 64868802,
ПИБ: 110465443

Година ХХ - Број 8

"Бирам
спорт" кладовски
спортски
таленти

Водич кроз
Кладово

Кладово на
длану

"10 села
стотину
прича"

Кладово!

Глас спорта

ТВКПортал

Самостална
електронска
издања
интернет
портали

Самостална
електронска
издања
интернет
портали

300.000,00
дин.

400.000,00
дин.

720.000,00
дин.

900.000,00
дин.

450.000,00
дин.

2.000.000,00
дин

1.000.000,00
дин.

Друштво са
Телевизијски
ограниченом
1.000.000,00
програм
дин.
одговорношћу
за радио и

истмедиа.рс

Завичај
народне
новине

Самостална
електронска
издања
интернет
портали

Дневне и
периодичне
новине

400.000,00
дин

505.000,00
дин.

400.000,00
дин.

725.800,00
дин.

150.000,00
дин.
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7.

8.

9.

10.

11.

"Штампа, радио I
филм" ДОО Бор,
Моше Пијаде,
број 19, 19210, "У средишту
Бор, матични бро
пажње- Телевизија Бо�:
07147317, ПИБ:
Кладово"
100629297, које
заступа директор
Владан Нововић
Синдикат
новинара Србије, Да ли медији
улица Ресавска, у Кладову
број 28, 11ООО
остварују Сајт Синдиката
Београд, матични јавни интерес новинара
број 17452886, у складу са
Србије
ПИБ: 102466294, Законом о
јавном
које засту па
председница информисањ,
и медијима
Драгана
Чабаркапа
Нада Гудурић ПР,
Агенција за
www.npres.rs;
информативну
делатност и
"Из влашког
маркетинг
,,Штампа,
NPRESS, улица 7.
лонца"
радио и филм"
ДОО Бор
јули 5/7, 19210
Бор, матични број
65441152, ПИБ:
111478501
Регионални
туристички
центар доо
Књажевац,
Огранак
Књажевачка
хроника портал,
Књажевачка
"Заборављен
улица Бранке
хроника
и"
Динић 4, 19350
Књажевац,
матични број
20002956, ПИБ:
103709576, које
заступа директор
Денис Павличић
Саша Стојчић ПР,
Производња
кинематографски
х дела, аудио визуелних
ZAJECARSКIпроизвода и
"Српско село
DNEVNIК.
телевизијског
европско
сом
програма СД
село"
СТУДИО Ргоште,
Ргоште ББ, 19362
Ргоште, матични
број 65436442,
ПИБ: 111472724

Година ХХ - Број 8

Телевизијски
програм

810.000,00
дин.

1.620.000,00
дин.

Самостална
електронска
издања
интернет
портали

293.000,00
дин.

366.800,00
дин.

Самостална
електронска
издања
интернет
портали

431.000,00
дин.

551.000,00
дин.

Самостална
електронска
издања
интернет
портали

810.000,00
дин.

1.012.500,00
дин.

Самостална
електронска
издања
интернет
портали

605.000,00
дин.

779.000,00
дин"

150.000,00
дин.
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Саша Стојчић ПР,
Производња
кинематографски
х дела, аудио визуелних
производа и ,,Српско село,
TVMELOS
европско
12. телевизијског
село"
програма СД
СТУДИО Ргоште,
Ргоште ББ, 19362
Ргоште, матични
број 65436442,
ПИБ: 111472724

13.

14.

15.

16.

ТИМОЧКА ДОО
Зајечар, улица
Устаничка 5 ,
19000 Зајечар,
матични број
21435503, ПИБ:
111167535, које
заступа директор
Радио телевизија
Мајданпек д.о.о.
(Тl телевизија),
улица Доситејева
11, 19000 Зајечар,
матични број
17185187, ПИБ:
100625157, које
заступа директор
Игор Андрејевић
Радио телевизија
Мајданпек д.о.о.
(Тl телевизија),
улица Доситејева
11, 19000 Зајечар,
матични број
17185187, ПИБ:
100625157, које
заступа директор
Игор Андрејевић
AМULETTE доо
БеоградЧукарица, улица
Настићева 18,
11030 Београд,
Чукарица,
матични број
21470589, ПИБ:
111368693, које
заступа директор
Славе
Ангеловски

Година ХХ - Број 8

"Туристички
компас"Општина
Кладово

"Поглед у
прошлост 2"
-Општина
Кладово

Тимочка

РТМ- Т1
телевизир

,,Видокруг" општина
Т1 - портал
Кладово

Инфо портал
здравствена
хроника
општине
Кладово

www.
zdravstvena
hronika.rs

Телевизијски
програм

660.000,00
дин.

1.352.000,00
дин.

Самостална
електронска
издања
интернет
портали

910.000,00
дин.

1.176.000,00
дин.

Телевизијсю,
програм

975.500,00
дин.

2.046.500,00
дин.

Самостална
електронска
издања
интернет
портали

860.000,00
дин.

1.096.000,00
дин.

!

428.000,00
дин.

543.000,00
дин.

650.000,00
дин.

350.000,00
дин.
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17.

18.

19.

20.

21.

Лела Грујић ПР,
Радња за
производњу
Удруживање
телевизијског
и
програма Агро
задругарствс
Југ Медиа Ниш,
ТВ Кладово
као
Паси Пољана,
неопходност
улица Геце Кона,
- Кладово
ББ, 18106 Ниш,
матични број
64975919, ПИБ:
110739229
Друштво са
ограниченом
одговорношћу за
издавање новина
Интернет
,,ММ БОНЕД",
портал
Бор, улица Девете "Манифестаu
иона
бригаде, број
Тимочке
6/26, 19210, Бор, разгледница
крајине
матични број
,,Тимочке"
Кладова"
20309997, ПИБ:
105102284, које
заступа директор
Маријана
Миловановић
Друштво са
ограниченом
одговорношћу за
издавање новина
,,ММ БОНЕД",
Недељник
Бор, улица Девете
Тимочке
бригаде, број
"ЗА више
крајине
6/26, 19210, Бор,
деце"
,,Тимочке"
матични број
20309997, ПИБ:
105102284, које
заступа директор
Маријана
Миловановић
NOVA showtime
доо Зајечар,
улица Дубровачка
6, 19000 Зајечар,
TVNOVA;
Мистика
НУРЕ
матични број
Истока 17004964, ПИБ:
Кладово
100579246, које
заступа директор
Перислав Дуцић
Доо "Радио
Магнум - 18",
улица Салашка
6, 19000
Информативни
Ризница мога портал источне
Зајечар,
краја матични број
Србије - Радио
06952470, ПИБ:
магнум
Кладово
101331588, које
заступа
директор Горан
Обреновић

Година ХХ - Број 8

Телевизијсю
програм

273.000,00
дин.

657.740,00
дин.

Самостална
електронска
издања
интернет
портали

389.289,00
дин.

486.642,00
дин.

Дневне и
периодичне
новине

401.430,00
дин.

501.810,00
дин

Телевизијски
програм

992.081,41
дин.

2.082.330,02
дин.

665.700,00
дин.

833.700,00
дин.

Самостална
електронска
издања
интернет
портали

100.000,00
дин.
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Мото Боем Транс
ДОО, Огранак
МБ ПОРТАЛ
Неготин, улица
Бадњевска, 66,
КладовоМБ ПОРТАЛ
19300 Неготин,
бисер Дунава
22.
Неготин
матични број
20490594, ПИБ:
106156606, које
заступа директор
Драгослав
Богдановић
Мото Боем Транс
ДОО, Огранак ТВ
Транс Неготин,
улица Бадњевска,
66, 19300 Неготин
Кладово у
матични број
кадру
23. 20490594 , ПИБ:
106156606, које
заступа директор
Драгослав
Богдановић
Удружење
грађана "Савез
Срба из региона",
улица Отона
Жупанчића 14,
24.
Српско коло
11070 Нови
Београд, матични Кладово
број 28167911,
ПИБ: 108894426,
које заступа
председник
Миодраг Линта
ДOO"ISTOK
COMPANY",
Салаш ТВ Исток,
Јасикова петља
ББ, 19224 Салаш
"Куда иде
25. Зајечар, матични Кладово"
број 07600623,
ПИБ: 101334896,
које заступа
директор Новица
Лападатовић

Телевизија
Тр анс

Српско коло

ТВ Исток

Самостална
електронска
издања
интернет
портали

Телевизије� и
програм

Дневне и
периодичне
новине

990.000,00
дин.

1.237.500,00
дин.

1.000.000,0D 2.000.000,00
дин.
дин .

305.000,00
дин.

Телевизијски 1.000.000,00
дин.
програм

700.000,00
дин.

150.000,00
дин.

400.500,00
дин.

2.000.000,00
дин.

300.000,00
дин.

Подносилац пројекта: ALO media system, друштво са ограниченом одговорношћу Београд Стари град, улица Косовска 26/III, 11103 Београд, матични број 21276081, ПИБ: 109964527,
које заступа директор Драган Лазић
Назив пројекта: Европско Кладово
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: АЛО!
Форма медија: Дневне и периодичне новине
Износ средстава за која аплицира: 1.000.000,00 дин. (укупна вредност пројекта:
20.740.500,00 дин.)
1.

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на Конкурсу за
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суфинансирање п р о ј е к а т а п р оизводње
медијских с а држаја из области јавног
информисања у 2022. години ( у даљем тексту:
Јавни позив) и у складу је са критеријумима из
члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у
којој је пројектна активност подобна да оствари
јавни интерес у области јавног информисања и
мером пружања веће гаранције привржености
професионалним и етичким медијским
стандардима.
У оквиру мере у којој је предложена пројектна
активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања, посебну вредност
пројекту даје усклађеност с а реалним
проблемима и потребама циљних група, као и
постојање и н дентиф икованих и јасно
дефинисаних потреба циљних група (члан 18.,
став 1. тачка 1. алинеја 3. и 4.Правилника).
Предложене
пројектне активности .доприносе
.
.
развоЈу медиЈског плурализма, развоЈу људских
права и истинитом, непристрасном,
правовременом и потпуном информисању
грађана, односно подесне су да остваре јавни
интерес у области јавног информисања
дефинисан чланом 15. Закона о јавном
информисању и медијима (у даљем тексту:
Закон).
У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја
1. Правилника,
ценећи буџет. и оправданост
.
.
трошкова пројекта, предлог Је да се пројекат
подржи у захтеваном износу од 1.000.000,00
динара.
2. Подносилац пројекта: Спортски савез
града Зајечара, улица Хајдук Вељкова, број 5,
19000 Зајечар, матични број 07233205, ПИБ:
100577540, које заступа генерални секретар Игор
Божиновић
Назив пројекта: ,,Бирам спорт" кладовски спортски таленти
Назив медија преко којег ће се
реализовати пројекат: Глас спорта
Форма медија: Самостална електронска
издања интернет портали
Износ средстава за која аплицира:
300.000,00 дин. (укупна вредност пројекта:
400.000,00 дин.)
Наведени пројекат је у складу са наменом
средстава из Јавног позива и у складу је са
критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и
т о : м е р ом п р у ж а њ а в е ћ е г а р а н ц и ј е
привржености професионалним и етичким
медиЈским стандардима.
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Међутим, пројекат у целости не испуњава
критеријум из члана 18. став 1. Правилника и то:
мере у КОЈОЈ Је предложена пројектна активност
подобна да оствари јавни интерес у области
јавног информисања. Пројекат није усклађен са
чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 4. и 5., тачка 2.,
алинеја 2.Правилника.
Наиме, у пројекту нису идентификоване и
јасно дефинисане потребе циљних група,
неадекватна Је заступљеност иновативног
елемента у пројекту. и новинарско истраживачког
.
.
приступа, а низак Је степен утицаЈа пројекта на
квалитет информисања циљне групе.
Недостаје прецизност и разрађеност буџета
п р о је к т а што показује неуск л а ђеност
п р е д в и ђе н о г т р ош к а са п р о ј е к т н и м
а кти в н о с т и м а , а н е м а н и е к о н о м с к е
оправданости предлога буџета у односу на циљ и
пројектне активности.
Из наведених разлога, предлог Је да се
пројекат не подржи.
3. Подносилац пројекта: Друштво са
ограниченом одговорношћу за радио и
телевизију, РТВ Кладово, Кладово, улица
Виноградарска, број 15, 19320 Кладово, матични
број 17524097, ПИБ: 103080570, које заступа
директор Снежана Спасић
Назив пројекта: Водич кроз Кладово
Назив медија преко којег ће се
реализовати пројекат: ТВКПортал
Форма медија: Самостална електронска
издања интернет портали
Износ средстава за која аплицира:
720.000,00 дин. (укупна вредност пројекта:
900.000,00 дин.)
Наведени пројекат је у складу са наменом
средстава из Јавног позива за учешће на
Конкурсу за суфинансирање пројеката
производње медијских садржаја из области
јавног информисања у 2022. години (у даљем
тексту: Јавни позив) и у складу је са
критеријумима из члана 18. став 1. и 2.
Правилника и то: мером у којој је пројектна
активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања и мером пружања
веће гаранције привржености професионалним
и етичким медиЈским стандардима.
У оквиру мере у којој је предложена пројектна
активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања, посебну вредност
пројекту даје усклађеност с а ре алним
проблемима и потребама циљних група, као и
28.04.2022. год.
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постојање и н д е н т и ф и кованих и јасно
дефинисаних потреба циљних група (члан 18.,
став 1. тачка 1. алинеја 3. и 4.Правилника).
Предложене
пројектне активности .доприносе
.
.
развоЈу медијског плурализма, развоЈу људских
права и истинитом, непристрасном,
правовременом и потпуном информисању
грађана, односно подесне су да остваре јавни
интерес у области јавног информисања
дефинисан чланом 15. Закона о јавном
информисању и медијима (у даљем тексту:
Закон).
У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја
1. Правилника,
и оправданост
. ценећи буџет
.
.
трошкова пројекта, предлог Је да се пројекат не
подржи у захтеваном износу од 720.000,00
динара, већ у износу од 450.000,00 динара.
4. Подносилац пројекта: Друштво са
ограниченом одговорношћу за радио и
телевизију, РТВ Кладово, Кладово, улица
Виноградарска, број 15, 19320 Кладово, матични
број 17524097, ПИБ: 103080570, које заступа
директорСнежанаСпасић
Назив пројекта: Кладово на длану
Назив медија преко којег ће се
реализовати пројекат: Друштво са
ограниченом одговорношћу за радио и
телевизију РТВ Кладово
Форма медија: Телевизијски програм
Износ средстава за која аплицира:
1.000.000,00 дин. (укупна вредност пројекта:
2.000.000,00 дин.)

Наведени пројекат је у складу са наменом
средстава из Јавног позива за учешће на
Конкурсу за суфинансирање пројеката
производње медијских садржаја из области
јавног информисања у 2022. години (у даљем
тексту: Јавни позив) и у складу је са
критеријумима из члана 18. став 1. и 2.
Правилника и то: мером у којој је пројектна
активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања и мером пружања
веће гаранције привржености професионалним
и етичким медијским стандардима.
У оквиру мере у којој је предложена пројектна
активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања, посебну вредност
пројекту даје усклађеност пројекта са реалним
проблемима, потребама и приоритетима циљних
група и усклађеност планираних активности са
циљевима, очекиваним резултатима и потребама
Година ХХ - Број 8

.

.

циљних група, као и степен утицаЈа пројекта на
квалитет информисања циљне групе (члан 18.,
став 1, тачка 1., алинеја 3., тачка 2. алинеја 1. и 2.
Правилника).
Предложене
пројектне активности .доприносе
.
.
развоЈу медиЈског плурализма, развоЈу људских
п р а в а и и с т и н и то м , н е п р и с т р а с н о м ,
правовременом и потпуном информисању
грађана, односно подесне су да остваре јавни
интерес у области јавног информисања
дефинисан чланом 15. Закона о Јавном
информисању и медијима (у даљем тексту:
Закон).
У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја
1. Правилника,
. ценећи буџет. и оправданост
.
трошкова пројекта, предлог Је да се пројекат
подржи у захтеваном износу од 1.000.000,00
динара.
5. П о д н о с и л а ц п р о ј е к т а : С а ш а
Трифуновић предузетник, Агенција за
консалтинг и менаџмент ИСТ МЕДИА, улица
МошеПијаде 76/304, 19210Бор
Назив пројекта:,, 1 О села стотину прича"
Назив медија преко којег ће се
реализовати пројекат: истмедиа.рс
Форма медија: Самостална електронска
издања интернет портали
Износ средстава за која аплицира:
400.000,00 дин. (укупна вредност пројекта:
505.000,00 дин.)

Наведени пројекат је у складу са наменом
средстава из Јавног позива и у складу је са
критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и
т о: м е р о м п р у ж а њ а в е ћ е г а р а н ц и ј е
привржености професионалним и етичким
медиЈским стандардима.
Међутим, пројекат у целости не испуњава
критеријум из члана 18. став 1. Правилника и то:
мере у КОЈОЈ Је предложена пројектна активност
подобна да оствари јавни интерес у области
јавног информисања. Пројекат није усклађен са
чланом 18. став 1. тачка 1., алинеја 3. и 4., тачка
2., алинеја 2 и 4.Правилника.
Наиме, у пројекту недостаје усклађеност
пројекта са реалним проблемима, потребама и
приоритетима циљних група, нема
идентификованих и јасно дефинисаних потреба
циљних група, низак степен утицаЈа пројекта на
к ва л и т е т и н ф о р м и с а њ а ц и љ н е г р у п е ,
неадекватна је разрађеност и изводљивост плана
28.04.2022. год.
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реализациЈе пројекта.
Из наведених разлога, предлог Је да се
проЈ екат не подржи.
6. Подносилац пројекта: Весна Радуловић
ПР, Издавање новина Завичај народне новине
Неготин, улица Србе Јовановића, број 2/5, 19300
Неготин, матични број 64868802, ПИБ:
110465443
Назив пројекта: Кладово!
Назив медија преко којег ће се
реализовати пројекат: Завичај народне
новине
Форма медија: Дневне и периодичне
новине
Износ средстава за која аплицира:
400.000,00 дин. (укупна вредност пројекта:
725.800,00 дин.)

Наведени пројекат је у складу са наменом
средстава из Јавног позива за учешће на
Конкурсу за суфинансирање проЈ ека та
производње медијских садржаја из области
јавног информисања у 2022. години ( у даљем
тексту: Јавни позив) и у складу је са
критеријумима из члана 18. став 1. и 2.
Правилника и то: мером у којој је пројектна
активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања и мером пружања
веће гаранције привржености професионалним
и етичким медиЈским стандардима.
У оквиру мере у којој је предложена пројектна
активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања, посебну вредност
пројекту даје усклађеност са реалним
проблемима и потребама циљних група, као и
постојање и н д е н тификованих и јасно
дефинисаних потреба циљних група (члан 18.,
став 1. тачка 1. алинеја 3. и 4. Правилника).
Предложене
пројектне активности .доприносе
.
.
развоЈу медиЈског плурализма, развоЈу људских
п р а в а и и с т и н и т о м , н е п р и с т р ас н о м ,
правовременом и потпуном информисању
грађана, односно подесне су да остваре јавни
интерес у области јавног информисања
дефинисан чланом 15. Закона о јавном
информисању и медијима (у даљем тексту:
Закон).
У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја
1. Правилника,
ценећи буџет
и оправданост
.
.
.
трошкова пројекта, предлог Је да се пројекат не
подржи у захтеваном износу од 400.000,00
динара, већ у износу од 150.000,00 динара.
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7. Подносилац пројекта: ,,Штампа, радио
и филм" ДОО Бор, Моше Пијаде, број 19, 19210,
Бор, матични број 07147317, ПИБ: 100629297,
које заступа директор Владан Нововић
Назив пројекта: ,,У средишту пажње Кладово"
Назив медија преко којег ће се
реализовати пројекат: Телевизија Бор
Форма медија: Телевизијски програм
Износ средстава за која аплицира:
810.000,00 дин. (укупна вредност пројекта:
1.620.000,00 дин.)
Наведени пројекат је у складу са наменом
средстава из Јавног позива и у складу је са
критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и
т о: м е р о м п р у ж а њ а в е ћ е г а р а н ц и ј е
привржености професионалним и етичким
медијским стандардима.
Међутим, пројекат у целости не испуњава
критеријум из члана 18. став 1. Правилника и то:
мере у КОЈОЈ Је предложена пројектна активност
подобна да оствари јавни интерес у области
јавног информисања. Пројекат није усклађен са
чланом 18. став 1. тачка 2., алинеја 3. и 4. и тачка
3. алинеја 1. Правилника.
Наиме, низак је степен утицаја пројекта на
квалитет информисања циљне групе, мерљивост
индикатора није адекватна и не омогућава
праћење реализације пројекта. У пројекту
недостаје усклађеност пројекта са реалним
проблемима, потребама и приоритетима циљних
група.
Из наведених разлога, предлог Је да се
пројекат не подржи.
8. Подносилац пројекта: Синдикат
новинара Србије, улица Ресавска, број 28, 11ООО
Београд, матични број 17452886, ПИБ:
102466294, које заступа председница Драгана
Чабаркапа
Назив пројекта: Да ли медији у Кладову
остварују Јавни интерес у складу са
Законом о јавном информисању и
медИЈима
Назив медија преко којег ће се
реализовати пројекат: Сајт Синдиката
новинара Србије
Форма медија: Самостална електронска
издања интернет портали
Износ средстава за која аплицира:
293 .000,00 дин. (укупна вредност
пројекта: 366.800,00 дин.)
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Наведени пројекат је у складу са наменом
средстава из Јавног позива за учешће на
Конкурсу за суфинансирање пројеката
производње медијских садржаја из области
јавног информисања у 2022. години (у даљем
тексту: Јавни позив) и у складу је са
критеријумима из члана 18. став 1. и 2.
Правилника и то: мером у којој је пројектна
активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања и мером пружања
веће гаранције привржености професионалним
и етичким медиЈским стандардима.
У оквиру мере у којој је предложена пројектна
активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања, посебну вредност
пројекту даје усклађеност са реалним
проблемима и потребама циљних група, као и
постојање инде нтификованих и јасно
дефинисаних потреба циљних група (члан 18.,
став 1. тачка 1.алинеја 3. и 4. Правилника).
Предложене
пројектне активности .доприносе
.
.
развоЈу медиЈског плурализма, развоју људских
п р а в а и и с т и н и т о м , н е п р и с т р а с н ом ,
правовременом и потпуном информисању
грађана, односно подесне су да остваре јавни
интерес у области јавног информисања
дефинисан чланом 15. Закона о јавном
информисању и медијима (у даљем тексту:
Закон).
У складу са чланом 18. став 1. тачка 4.алинеја
1. Правилника,
ценећи буџет
и оправданост
.
.
.
трошкова пројекта, предлог Је да се пројекат не
подржи у захтеваном износу од 293.000,00
динара, већ у износу од 150.000,00 динара.
9. Подносилац пројекта: Нада ГудурићПР,
Агенција за информативну делатност и
маркетингNРRЕSS, улица 7.јули 5/7, 19210 Бор,
матични број 65441152,ПИБ: 111478501
Назив пројекта: ,,Из влашког лонца"
Назив медија преко којег ће се
реализовати пројекат: www.npres.rs;
"Штампа, радио и филм" ДОО Бор
Форма медија: Самостална електронска
издања интернет портали
Износ средстава за која аплицира:
431.000,00 дин. (укупна вредност пројекта:
551.000,ОО дин.)

Наведени пројекат је у складу са наменом
средстава из Јавног позива и у складу је са
критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и
т о : м е р о м п р у ж а њ а в е ћ е га р а н ц и ј е
Година ХХ - Број 8

привржености професионалним и етичким
медиЈским стандардима.
Међутим, пројекат у целости не испуњава
критеријум из члана 18. став 1.Правилника и то:
мере у КОЈОЈ Је предложена пројектна активност
подобна да оствари јавни интерес у области
јавног информисања. Пројекат није усклађен са
чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 4. и 5., тачка 2.,
алинеја 2.и 3.Правилника.
Наиме, у пројекту нису идентификоване и
јасно дефинисане потребе циљних група,
неадекватна Је заступљеност иновативног
елемента у пројекту. и новинарско истраживачког
.
.
приступа, а низак Је степен утицаЈа пројекта на
квалитет информисања циљне групе. Није добро
и с к а зана м е р љ и в о ст и н д и катора К О ЈИ
омогућавају праћење реализације пројекта.
Из наведених разлога, предлог Је да се
пројекат не подржи.
10. Подносилац пројекта: Р егионални
туристички центар доо Књажевац, Огранак
Књажевачка хроника портал, улица Бранке
Динић 4, 19350 Књажевац, матични број
20002956, ПИБ: 103709576, КОЈе заступа
директор ДенисПавличић
Назив пројекта: ,,Заборављени"
Назив медија преко којег ће се
реализовати пројекат: Књажевачка
хроника
Форма медија: Самостална електронска
издања интернет портали
Износ средстава за која аплицира:
810.000,00 дин. (укупна вредност пројекта:
1.012.500,00 дин.)

Наведени пројекат је у складу са наменом
средстава из Јавног позива и у складу је са
критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и
т о: м е р о м п р у ж а њ а в е ћ е г а р а н ц и ј е
привржености професионалним и етичким
медијским стандардима.
Међутим, пројекат у целости не испуњава
критеријум
из члана 18. став 1.Правилника
и то:
. . .
.
мере у КОЈОЈ Је предложена пројектна активност
подобна да оствари јавни интерес у области
јавног информисања. Пројекат није усклађен са
чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 4. и 5., тачка 3.,
алинеја 1.и 3.Правилника.
Наиме, у пројекту нису идентификоване и
јасно дефинисане потребе циљних група,
неадекватна Је заступљеност иновативног
елемента у пројекту и новинарско истраживачког
28.04.2022. год.
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.

.

приступа а у пројекту Је низак степен утицаЈа
пројекта на квалитет информисања циљне групе,
мерљивост индикатора ниЈе адекватна и не
омогућавају праћење реализације пројекта. У
односу са становништа капацитета предлагача
референце не одговарају предложеним
циљевима и активностима проЈекта.
Из наведених разлога, предлог је да се
проЈекат не подржи.
11. Подносилац пројекта: Саша СтојчићПР,
Производња кинематографских дела, аудио визуелних производа и телевизиЈског програма
СД СТУДИО Ргоште, Ргоште ББ, 19362 Ргоште,
матични број 65436442,ПИБ: 111472724
Назив пројекта: ,,Српско село, европско
село"
Назив медија преко којег ће се
реализовати пројекат: ZAJECARSКI
DNEVNIК.COM
Форма медија: Самостална електронска
издања интернет портали
Износ средстава за која аплицира:
605.000,00 дин. (укупна вредност пројекта:
779.000,ОО дин.)

Наведени пројекат је у складу са наменом
средстава из Јавног позива и у складу је са
критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и
т о : м е р о м п р у ж а њ а в е ће г а р а н ц и ј е
привржености професионалним и етичким
медиЈским стандардима.
Међутим, пројекат у целости не испуњава
критеријум из члана 18. став 1.Правилника и то:
мере у КОЈОЈ Је предложена пројектна активност
подобна да оствари јавни интерес у области
јавног информисања. Пројекат није усклађен са
чланом 18. став 1. тачка 1., алинеја 3. и 4., тачка
2., алинеја 1., 2. и 4.Правилника.
Наиме, у пројекту недостаје усклађеност
пројекта са реалним проблемима, потребама и
приоритетима циљних група као и усклађеност
планираних активности с а ц иљевима,
очекиваним резултатима
и потребама
циљних
.
.
.
група, низак Је степен утицаЈа пројекта на
к в а л и т е т и н ф о р м ис а њ а ц и љ н е г р у п е ,
неадекватна је разрађеност и изводљивост плана
реализациЈе проЈекта.
Из наведених разлога, предлог Је да се
проЈекат не подржи.
12. Подносилац пројекта: Саша СтојчићПР,
Производња кинематографских дела, аудио визуелних производа и телевизиЈског програма
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СД СТУДИО Ргоште, Ргоште ББ, 19362 Ргоште,
матични број 65436442,ПИБ: 111472724
Назив пројекта: ,,Српско село, европско
село"
Назив медија преко којег ће се
реализовати пројекат: TV MELOS
Форма медија: Телевизијски програм
Износ средстава за која аплицира:
660.000,00 дин. (укупна вредност пројекта:
1.352.000,00 дин.)
Наведени пројекат је у складу са наменом
средстава из Јавног позива и у складу је са
критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и
т о: м е р о м п р у ж а њ а в е ће г а р а н ц и ј е
привржености професионалним и етичким
медиЈским стандардима.
Међутим, пројекат у целости не испуњава
критеријум из члана 18. став 1.Правилника и то:
мере у КОЈОЈ Је предложена пројектна активност
подобна да оствари јавни интерес у области
јавног информисања. Пројекат није усклађен са
чланом 18. став 1. тачка 1., алинеја 3. и 4., тачка
2., алинеја 1., 2. и 4.Правилника.
Наиме, у пројекту недостаје усклађеност
пројекта са реалним проблемима, потребама и
приоритетима циљних група као и усклађеност
п л а н и раних активности с а циљев има,
очекиваним резултатима
и потребама
циљних
.
.
.
група, низак Је степен утицаЈа пројекта на
к в а л и те т и н ф о рм и с а њ а ц и љ н е г р у п е ,
неадекватна је разрађеност и изводљивост плана
реализациЈе пројекта.
Из наведених разлога, предлог Је да се
пројекат не подржи.
13. Подносилац пројекта: ТИМОЧКА ДОО
Зајечар, улица Устаничка 5, 19000 Зајечар,
матични број 21435503, ПИБ: 111167535, које
заступа директор Александар Цанић
Назив пројекта: ,,Туристички компас" Општина Кладово
Назив медија преко којег ће се
реализовати пројекат: Тимочка
Форма медија: Самостална електронска
издања интернет портали
Износ средстава за која аплицира:
9 10.000,00 дин. (укупна вредност
пројекта: 1.176.000,ОО дин.)

Наведени пројекат је у складу са наменом
средстава из Јавног позива и у складу је са
критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и
т о: м е р о м п р у ж а њ а в е ће г а р а н ц и ј е
28.04.2022. год.
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привржености професионалним и етичким
медиЈским стандардима.
Међутим, пројекат у целости не испуњава
критеријум из члана 18. став 1. Правилника и то:
мере у КОЈОЈ Је предложена пројектна активност
подобна да оствари јавни интерес у области
јавног информисања. Пројекат није усклађен са
чланом 18. став 1. тачка 1., алинеја 3. и 4., тачка
2., алинеја 1., 2. и 4. Правилника.
Наиме, у пројекту недостаје усклађеност
пројекта са реалним проблемима, потребама и
приоритетима циљних група као и усклађеност
планираних активности с а циљевима,
очекиваним резултатима
и потребама
циљних
.
.
.
група, низак Је степен утицаЈа пројекта на
квалитет информисања циљне групе,
неадекватна је разрађеност и изводљивост плана
реализациЈе пројекта.
У пројекту недостаје прецизности и
разрађености буџета, показује неусклађеност
предвиђеног трошка са пројектним
активностима, а н е м а ни економске
оправданости предлога буџета у односу на циљ и
пројектне активности.
Из наведених разлога, предлог Је да се
пројекат не подржи.
14. Подносилац пројекта: Радио телевизија
Мајданпек д.о.о. (Tl телевизија), улица
Доситејева 11, 19000 Зајечар, матични број
17185187, ПИБ: 100625157, које заступа
директор Игор Андрејевић
Назив пројекта: ,,Поглед у прошлост 2"
-Општина Кладово
Назив медија преко којег ће се
реализовати пројекат: РТМ
Tl
телевизиЈа
Форма медија: Телевизијски програм
Износ средстава за која аплицира:
975.500,00 дин. (укупна вредност пројекта:
2.046.500,00 дин.)
Наведени пројекат је у складу са наменом
средстава из Јавног позива за учешће на
Конкурсу за суфинансирање проЈеката
производње медијских садржаја из области
јавног информисања у 2022. години (у даљем
тексту: Јавни позив) и у складу је са
критеријумима из члана 18. став 1. и 2.
Правилника и то: мером у којој је пројектна
активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања и мером пружања
веће гаранције привржености професионалним
Година ХХ - Број 8

и етичким медиЈским стандардима.
У оквиру мере у којој је предложена пројектна
активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања, посебну вредност
пројекту даје усклађеност с а реалним
проблемима, потребама и приоритетима циљних
група и усклађеност планираних активности са
циљевима, очекиваним резултатима и потребама
циљних група (члан 18., став 1, тачка 1. алинеја 3.
и тачка 2. алинеја 1. Правилника).
Предложене
пројектне активности .доприносе
.
.
развоЈу медИЈског плурализма, развоЈу људских
п р а в а и и с т и н и т о м , н е п р и с т р ас н о м ,
правовременом и потпуном информисању
грађана, односно подесне су да остваре јавни
интерес у области јавног информисања
дефинисан чланом 15. Закона о јавном
информисању и медијима (у даљем тексту:
Закон).
У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја
1. Правилника,
ценећи буџет
и оправданост
.
.
.
трошкова пројекта, предлог Је да се пројекат не
подржи у захтеваном износу од 975.500,00
динара, већ у износу од 650.000,00 динара.
15. Подносилац пројекта: Радио телевизија
М ајданпек д.о.о. (Tl телевизија), улица
Доситејева 11, 19000 Зајечар, матични број
17185187, ПИБ: 100625157, које заступа
директор Игор Андрејевић
Назив пројекта: ,,Видокруг" - општина
Кладово
Назив медија преко којег ће се
реализовати пројекат: Tl - портал
Форма медија: Самостална електронска
издања интернет портали
Износ средстава за која аплицира:
860.000,00 дин. (укупна вредност пројекта:
1.096.000,00 дин.)
Наведени пројекат је у складу са наменом
средстава из Јавног позива и у складу је са
критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и
т о: м е р о м п р у ж а њ а в е ћ е г а р а нц и ј е
привржености професионалним и етичким
медиЈским стандардима.
Међутим, пројекат у целости не испуњава
критеријум
из члана 18. став 1. Правилника
и то:
. . .
.
мере у КОЈОЈ Је предложена пројектна активност
подобна да оствари јавни интерес у области
јавног информисања. Пројекат није усклађен са
чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 4. и 5., тачка 4.,
алинеја 1. и 2. Правилника.
28.04.2022. год.
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Наиме, у пројекту нису идентификоване и
јасно дефинисане потребе циљних група,
неадекватна Је заступљеност иновативног
елемента у пројекту и новинарско истраживачког
приступа, а недостаје прецизност и разрађеност
буџета пројекта, који показује неусклађеност
предвиђеног трошка са пројектним
активностима, а н е м а ни економске
оправданости предлога буџета у односу на циљ и
пројектне активности.
Из наведених разлога, предлог Је да се
проЈ екат не подржи.
16. Подносилац пројекта: AMULETTE доо
Београд - Чукарица, улица Настићева 18, 11030
Београд, Чукарица, матични број 21470589,
ПИБ: 111368693, које заступа директор Славе
Ангеловски
Назив п р о ј е к т а : И н ф о п о р т а л
здравствена хроника општине Кладово
Назив медија преко којег ће се
реализовати пројекат: www.zdravstvena
hronika.rs
Форма медија:/
Износ средстава за која аплицира:
428.000,00 дин. (укупна вредност пројекта:
543.000,00 дин.)

Наведени пројекат је у складу са наменом
средстава из Јавног позива за учешће на
Конкурсу за суфинансирање проЈ ека та
производње медијских садржаја из области
јавног информисања у 2022. години (у даљем
тексту: Јавни позив) и у складу је са
критеријумима из члана 18. став 1. и 2.
Правилника и то: мером у којој је пројектна
активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања и мером пружања
веће гаранције привржености професионалним
и етичким медиЈским стандардима.
У оквиру мере у којој је предложена пројектна
активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања, посебну вредност
пројекту даје усклађеност пројекта са
проблемима, потребама и приоритетима циљних
група и добро идентификоване и јасно
дефинисане потребе циљних група (члан 18.,
став 1, тачка 1. алинеја 3. и 4. Правилника).
Предложене
.
. пројектне активности .доприносе
развоЈу медиЈског плурализма, развоЈу људских
п р а в а и и с т и н и т ом , н е п р и с т р а с н о м ,
правовременом и потпуном информисању
грађана, односно подесне су да остваре Јавни
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интерес у области јавног информисања
дефинисан чланом 15. Закона о Јавном
информисању и медијима (у даљем тексту:
Закон).
У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја
1. Правилника,
ценећи буџет
и оправданост
.
.
.
трошкова пројекта, предлог Је да се пројекат не
подржи у захтеваном износу од 428.000,00
динара, већ у износу од 350.000,00 динара.
17. Подносилац пројекта: Лела Грујић ПР,
Радња за производњу телевизијског програма
Агро Југ Медиа Ниш, Паси Пољана, улица Геце
Кона, ББ, 18106 Ниш, матични број 64975919,
ПИБ: 110739229
Назив пројекта: Удруживање и
задругарство као неопходност - Кладово
Назив медија преко којег ће се
реализовати пројекат: ТВ Кладово
Форма медија: Телевизијски програм
Износ средстава за која аплицира:
273.000,00 дин. (укупна вредност пројекта:
657.740,ОО дин.)

Наведени пројекат је у складу са наменом
средстава из Јавног позива и у складу је са
критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и
т о: м е р о м п р у ж а њ а в е ћ е г а р а н ц и ј е
привржености професионалним и етичким
медиЈским стандардима.
Међутим, пројекат у целости не испуњава
критеријум из члана 18. став 1. Правилника и то:
мере у КОЈОЈ Је предложена пројектна активност
подобна да оствари јавни интерес у области
јавног информисања. Пројекат није усклађен са
чланом 18. став 1. тачка 1., алинеја 4., тачка 2.,
алинеја 2, тачка 3., алинеја 1. и тачка 4., алинеја 1.
и 2. Правилника.
Наиме, у пројекту нису идентификоване и
јасно
дефинисане потребе
циљних група, низак
.
.
.
Је степен утицаЈа пројекта на квалитет
информисања циљне групе, низак је степен
организационих. и управљачких
способности
.
предлагача пројекта, недостаЈе прецизности и
разрађености буџета пројекта, који показује
неусклађеност предвиђеног трошка с а
пројектним активностима а нема ни економске
оправданости предлога буџета у односу на циљ и
пројектне активности.
Из наведених разлога, предлог Је да се
пројекат не подржи.
18. Подносилац пројекта: Друштво са
ограниченом одговорношћу за издавање новина
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"ММ БОНЕД", Бор, улица Девете бригаде, број
6/26, 19210, Бор, матични број 20309997, ПИБ:
105102284, које заступа директор Маријана
Миловановић
Назив пројекта: ,,Манифестациона
разгледница Кладова"
Назив медија преко којег ће се
реализовати пројекат: Интернет портал
Тимочке крајине "Тимочке"
Форма медија: Самостална електронска
издања интернет портали
Износ средстава за која аплицира:
389.289,00 дин. (укупна вредност пројекта:
486.642,00 дин.)
Наведени пројекат је у складу са наменом
средстава из Јавног позива и у складу је са
критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и
то: мером пружања веће г аранције
привржености професионалним и етичким
медИЈским стандардима.
Међутим, пројекат у целости не испуњава
критеријум
из члана 18. став 1. Правилника
и то:
. . .
.
мере у КОЈОЈ Је предложена пројектна активност
подобна да оствари јавни интерес у области
јавног информисања. Пројекат није усклађен са
чланом 18. став 1. тачка 2., алинеја 3. и 4. и тачка
4. алинеја 1. и 2. Правилника.
Наиме, у пројекту је низак степен утицаја
пројекта на квалитет информисања циљне групе,
мерљивост индикатора НИЈе адекватна и не
омогућавају праћење реализације пројекта,
недостаје прецизности и разрађености буџета
пројекта, који показује неусклађеност
п р е д в и ђ е н о г т р о ш к а са п р о ј е к т н и м
активностима а нема ни економске оправданости
предлога буџета у односу на циљ и пројектне
активности.
Из наведених разлога, предлог Је да се
проЈекат не подржи.
19. Подносил ац пројекта: Друштво са
ограниченом одговорношћу за издавање новина
"ММ БОНЕД", Бор, улица Девете бригаде, број
6/26, 19210, Бор, матични број 20309997, ПИБ:
105102284, које заступа директор Маријана
Миловановић
Назив пројекта: ,,ЗА више деце"
Назив медија преко којег ће се
реализовати пројекат: Недељник
Тимочке крајине "Тимочке"
Форма медија: Дневне и периодичне
новине
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Износ средстава за која аплицира:
401.430,00 дин. (укупна вредност пројекта:
501.810,00 дин.)

Наведени пројекат је у складу са наменом
средстава из Јавног позива за учешће на
Конкурсу за суфинанасирање пројеката
производње медијских садржаја из области
јавног информисања у 2022. години (у даљем
тексту: Јавни позив) и у складу са критеријумима
из члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у
којој је пројектна активност подобна да оствари
јавни интерес у области јавног информисања и
мером пружања веће гаранције привржености
професионалним и етичким медијским
стандардима.
Финансијском подршком за реализацију овог
пројекта оствариће се циљ, а то је информисање
.
.
Јав ности о активностима коЈе се тичу
популационе политике и повећаног броја деце,
што је веома актуелна тема. Подносилац
пројекта је јасно дефинисао пројектне
.
.
активности и навео критеријуме коЈима мери
напредак пројекта и остварење циља (члан 18.
став 2. тачка 1. алинеја 3. и 4, тачка 2. алинеја 1.
Правилника).
Предложене
пројектне активности доприносе
.
.
.
развоју медијског плурализма, развоЈ људских
права и истинитом, непристрасном,
правовременом и потпуном информисању
грађана, односно подесне су да остваре јавни
интерес у области јавног информисања
дефинисан чланом 15. Закона о јавном
информисању и медијима (у даљем тексту:
Закон).
У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја
2. Правилника,
ценећи буџет
и оправданост
.
.
.
трошкова пројекта, предлог Је да се пројекат не
подржи у захтеваном износу од 401.430,00
динара, већ у износу од 100.000,00 динара.
20. Подносилац пројекта: NOVA showtime
доо Зајечар, улица Дубровачка 6, 19000 Зајечар,
матични број 17004964, ПИБ: 100579246, које
заступа директор Перислав Дуцић
Назив пројекта: Мистика Истока Кладово
Назив медија преко којег ће се
реализовати пројекат: TVNOVA; НУРЕ
Форма медија: Телевизијски програм
Износ средстава за која аплицира:
992.081,41 дин. (укупна вредност пројекта:
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2.082.330,02 ДИН.)
Наведени пројекат је у складу са наменом
средстава из Јавног позива и у складу је са
критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и
т о : м е р о м п р у ж а њ а в еће г а р а н ц и ј е
привржености професионалним и етичким
медиЈским стандардима.
Међутим, пројекат у целости не испуњава
критеријум из члана 18. став 1. Правилника и то:
мере у КОЈОЈ Је предложена пројектна активност
подобна да оствари јавни интерес у области
јавног информисања. Пројекат није усклађен са
чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 4. и 5., тачка 2.,
алинеја 2. Правилника.
Наиме, у пројекту нису идентификоване и
јасно дефинисане потребе циљних група,
неадекватна Је заступљеност иновативног
елемента у пројекту. и новинарско истраживачког
.
.
приступа, а низак Је степен утицаЈа пројекта на
квалитет информисања циљне групе.
Из наведених разлога, предлог је да се
проЈекат не подржи.
21. Подносилац пројекта: Доо "Радио
Магнум - 18", улица Салашка 6, 19000 Зајечар,
матични број 06952470, ПИБ: 101331588, које
заступа директор Горан Обреновић
Назив пројекта: Ризница мога краЈа Кладово
Назив медија преко којег ће се
реализовати пројекат: Информативни
портал источне Србије-Радио магнум
Форма медија: Самостална електронска
издања интернет портали
Износ средстава за која аплицира:
665.700,00 дин. (укупна вредност пројекта:
833.700,ОО дин.)

Наведени пројекат је у складу са наменом
средстава из Јавног конкурса и у складу је са
критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и
т о : м е р о м п р у ж а њ а в еће г а р а н ц и ј е
привржености професионалним и етичким
медиЈским стандардима.
Међутим, пројекат у целости не испуњава
критеријум из члана 18. став 1. Правилника и то:
мере у КОЈОЈ Је предложена пројектна активност
подобна да оствари јавни интерес у области
јавног информисања. Пројекат није усклађен са
чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 4, тачка 2.
алинеја 2, тачка 2. алинеја 4. Правилника.
У пројекту нису јасно дефинисани и
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идентификовани проблеми и потребе циљне
групе, неадекватна је усклађеност планираних
а к т и в н о с т и с а циљевима, о чекиваним
резултатима и потребама циљне групе,
разрађеност и изводљивост плана реализације
пројекта није на потребном нивоу.
Из наведених разлога, предлог Је да се
пројекат не подржи.
22. Подносилац пројекта: Мото Боем Транс
ДОО, Огранак МБ ПОРТАЛ Неготин, улица
Бадњевска, 66, 19300 Неготин, матични број
20490594, ПИБ: 106156606, које заступа
директор Драгослав Богдановић
Назив пројекта: Кладово-бисер Дунава
Назив медија преко којег ће се
реализовати пројекат: МБ ПОРТАЛ
Неготин
Форма медија: Самостална електронска
издања интернет портали
Износ средстава за која аплицира:
990.000,00 дин. (укупна вредност пројекта
1.237.500,00 дин.)

Наведени пројекат је у складу са наменом
средстава из Јавног конкурса и у складу је са
критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и
т о: м е р о м п р у ж а њ а в еће г а р а н ц и ј е
привржености професионалним и етичким
медиЈским стандардима.
Међутим, пројекат у целости не испуњава
критеријум из члана 18. став 1. Правилника и то:
мере у КОЈОЈ Је предложена пројектна активност
подобна да оствари јавни интерес у области
јавног информисања. Пројекат није усклађен са
чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 4, тачка 2.
алинеја 1, тачка 2. алинеја 4, тачка 4. алинеја 1. и
2. Правилника.
У пројекту нису јасно идентификовани и
дефинисани проблеми и потребе циљне групе,
неадекватна је усклађеност планираних
активности са циљевима, . разрађеност
и
.
.
изводљивост плана реализациЈе пројекта ниЈе на
потребном нивоу, неадекватна је прецизност и
разрађеност буџета пројекта, те нема потребне
усклађености предвиђених трошкова с а
пројектним активностима, а нема ни економске
оправданости предлога буџета у односу на циљ и
пројектне активности.
Из наведених разлога, предлог Је да се
пројекат не подржи.
23. Подносилац пројекта: Мото Боем Транс
ДОО, Огранак ТВ Транс Неготин, улица
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Бадњевска, 66, 19300 Неготин, матични број
20490594, ПИБ: 106156606, коЈе заступа
директор Драгослав Богдановић
Назив пројекта: Кладово у кадру
Назив медија преко којег ће се
реализовати пројекат: Телевизија Транс
Форма медија: Телевизијски програм
Износ средстава за која аплицира:
1.000.000,00 дин. (укупна вредност пројекта
2.000.000,00 дин.)
Наведени пројекат је у складу са наменом
средстава из Јавног позива за учешће на
Конкурсу за суфинансирање пројеката
производње медијских садржаја из области
јавног информисања у 2022. години (у даљем
тексту: Јавни позив) и у складу је са
критеријумима из члана 18. став 1. и 2.
Правилника и то: мером у којој је пројектна
активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања и мером пружања
веће гаранције привржености професионалним
и етичким медиЈским стандардима.
У оквиру мере у којој је предложена пројектна
активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања, посебну вредност
пројекту даје добро одабрана тема која није
довољно заступљена у медијима и усклађеност
пројекта са реалним проблемима, потребама и
приоритетима циљних група и усклађеност
планираних а к тивности са циљевима,
очекиваним резултатима и потребама циљних
група, као и степен утицаЈа пројекта на квалитет
информисања циљне групе (члан 18., став 1,
тачка 1., алинеја 3., тачка 2. алинеја 1. и 2.
Правилника).
Предложене
пројектне активности .доприносе
.
.
развоЈу медиЈског плурализма, развоЈу људских
права и истини том, непристрасном,
правовременом и потпуном информисању
грађана, односно подесне су да остваре јавни
интерес у области јавног информисања
дефинисан чланом 15. Закона о јавном
информисању и медијима (у даљем тексту:
Закон).
У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја
1. Правилника,
ценећи буџет
и оправданост
.
.
.
трошкова пројекта, предлог Је да се пројекат не
подржи у захтеваном износу од 1.000.000,00
динара, већ у износу од 700.000,00 динара.
24. Подносилац пројекта: Удружење
грађана "Савез Срба из региона", улица Отона
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Жупанчића 14, 11070 Нови Београд, матични
број 28167911, ПИБ: 108894426, које заступа
председник Миодраг Линта
Назив пројекта: Српско коло Кладово
Назив медија преко којег ће се
реализовати пројекат: Српско коло
Форма медија: Дневне и периодичне
новине
Износ средстава за која аплицира:
305.000,00 дин. (укупна вредност пројекта:
400.500,00 дин.)
Наведени пројекат је у складу са наменом
средстава из Јавног позива за учешће на
Конкурсу за суфинансирање пројеката
производње медијских садржаја из области
јавног информисања у 2022. години ( у даљем
тексту: Јавни позив) и у складу је са
критеријумима из члана 18. став 1. и 2.
Правилника и то: мером у којој је пројектна
активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања и мером пружања
веће гаранције привржености професионалним
и етичким медиЈским стандардима.
У оквиру мере у којој је предложена пројектна
активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања, посебну вредност
пројекту даје усклађеност са реалним
проблемима и потребама циљних група, као и
п о с т о ј а њ е и н д е н т и ф и кованих и јасно
дефинисаних потреба циљних група (члан 18.,
став 1. тачка 1. алинеја 3. и 4. Правилника).
Предложене
пројектне активности .доприносе
.
.
развоЈу медиЈског плурализма, развоЈу људских
п р а в а и и с т и н и то м , н е п р и с т р а с н о м ,
правовременом и потпуном информисању
грађана, односно подесне су да остваре јавни
интерес у области јавног информисања
дефинисан чланом 15. Закона о Јавном
информисању и медијима (у даљем тексту:
Закон).
У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја
1. Правилника,
ценећи буџет
и оправданост
.
.
.
трошкова пројекта, предлог Је да се пројекат не
подржи у захтеваном износу од 305.000,00
динара, већ у износу од 150.000,00 динара.
25. Подносилац пројекта: ДОО "ISTOK
COMPANY", Салаш ТВ Исток, Јасикова петља
ББ, 19224 Салаш - Зајечар, матични број
07600623, ПИБ: 101334896, коЈе заступа
директор Новица Лападатовић
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Назив пројекта: ,,Куда иде Кладово"
Назив медија преко којег ће се
реализовати пројекат: ТВ Исток
Форма медија: Телевизијски програм
Износ средстава за која аплицира:
1.000.000,00 дин. (укупна вредност пројекта:
2.000.000,00 дин.)

Наведени пројекат је у складу са наменом
средстава из Јавног позива за учешће на
Конкурсу за суфинансирање проЈ ека т а
производње медијских садржаја из области
јавног информисања у 2022. години (у даљем
тексту: Јавни позив) и у складу је са
критеријумима из члана 18. став 1. и 2.
Правилника и то: мером у којој је пројектна
активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања и мером пружања
веће гаранције привржености професионалним
и етичким медијским стандардима.
У оквиру мере у којој је предложена пројектна
активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања, посебну вредност
пројекту даје идентификовцане и јасно
дефинисане потребе ц иљних група,
заступљенодт иновативног елемента у пројекту и
мултикултуралност која је у фокусу пројекта
(члан 18., став 1, тачка 1., алинеја 4. и 5.
Правилника).
Предложене
.
. пројектне активности .доприносе
развоЈу медиЈског плурализма, развоЈу људских
права и истинитом, непристрасном,
правовременом и потпуном информисању
грађана, односно подесне су да остваре јавни
интерес у области јавног информисања
дефинисан чланом 15. Закона о јавном
информисању и медијима (у даљем тексту:
Закон).
У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја
1. Правилника,
ценећи буџет
и оправданост
.
.
.
трошкова пројекта, предлог Је да се пројекат не
подржи у захтеваном износу од 1.000.000,00
динара, већ у износу од 300.000,00 динара.

(,,Сл.гласник РС", бр.16/2016 и 8/2017),
одлучено Је као у диспозитиву решења.
Упутство о правном средству: Ово решење
Је коначно и против њега се може покренути
управни спор.

Број: 650-5/2022-I
У Кладову, 10.05.2022. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
ПРЕДСЕДНИК
Саша Николић

Предлог Комисије прихваћен је у целости.
На основу свега изнетог и овлашћења
председника Привременог органа општине
Кладово која произилазе из члана 25. Закона о
јавном информисању и медијима (,,Сл.гласник
РС", бр.83/2014, 58/2015 и 12/2016-аутентично
тумачење) и члана 24. Правилника о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања
Година ХХ - Број 8
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