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Република Србија  

ОПШТИНСКА УПРАВА  

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА  

Ул.Пролетерских бригада бб 

Број: III-400-17/2017-31 

Дана: 28.4.2017.године  

Интернет страница наручиоца:  

www.kursumlija.org 

К у р ш у м л и ј а 
 

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС" број 

83/2014, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), члана 24. Правилника о суфинансирању 

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени 

гласник РС“ број: 16/16 и 8/17), Одлуке о буџету општине Куршумлија број I-400-139/2016 

од 23.12.2016.године („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 46/16), Финансијског плана 

општинске управе општине Куршумлија за 2017.годину број  03-400-5/2017 од 04.01.2017. 

године и члана 73. Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 22/09, 

8/09, 7/2011, 15/2014 и 25/2015), а сходно предлогу комисије садржаном у Записнику стручне 

комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања 

у 2017.години број III-400-17/2017-30 од 26.4.2017.године, В.Д.Начелника општинске управе 

општине Куршумлија доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

 о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање проjеката 

производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2017. години 

 

I  Средства предвиђена  Одлуком  бр. III-400-17/2017-1 (члан 1 став 1.) од 

27.02.2017.године, распоређују се за реализацију следећих пројеката: 

 

Р.б

р. 

МЕСТО ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 

ИЗНОС 
(у динарима) 

1. Куршумлија РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРУШУМ  ДОО, 

КУРШУМЛИЈА, Назив медија: 

„ТЕЛЕВИЗИЈА „РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА 

КРУШУМ  ДОО, КУРШУМЛИЈА, Назив 

медија: „ТЕЛЕВИЗИЈА 

КУРШУМЛИЈА“,ул.Палих Борца бр.79, 18430 

Куршумлија, ПИБ 103668420 , мб 17620525 

број рачуна 355-1119113-56, заведен под 

бројем III-400-17/017-22 од 17.3.2017.године.  

ВИН – 

Куршумлиј

а протекле 

недеље 

900.000,00 

2. Куршумлија „ТОПЛИЧКЕ ВЕСТИ-ИНФО ПРЕС“ ПР 

Милен Ђорђевић, Куршумлија, ул.Јастребачка 

број 28, 18430 Куршумлија, ПИБ 107619660, 

мб 62870486, број рачуна 355-3200175619-62 

заведен под бројем III-400-17/017-12 од 

14.3.2017.године.  

Наша 

Куршумлиј

а 

330.000,00 

3. Куршумлија Интернет портал „ПРИМО УРБИС“ ПР 

Љиљана Даниловић, Куршумлија,ул.Милоша 

Мушовића бр.3, 18430 Куршумлија, ПИБ 

108440796, мб 63454176, број рачуна 205-

205558-43, заведен под бројем III-400-17/017-7 

од 13.3.2017.године.  

Видео 

серијал 

„Стварно 

стање“. 

200.000,00 

4. Куршумлија Интернет портал „ТОП НОВОСТИ“ ПР 

Милош Ивановић, Куршумлија, ул.Топличка 

Промоција 
туристичких 

270.000,00 
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17А, 18430 Куршумлија, ПИБ 108122015, мб 

63231240, број рачуна 325-9500700031450-32, 

заведен под бројем III-400-17/017-13 од 

14.3.2017.године. 

потенцијала 

Куршумлије 

5. Ниш РТВ „Belle amie“ д.о.о., Ниш, Назив медија: Тв 

„Belle amie“,  ул.Трг Краља Милана број 6-8, 

18000 Ниш, ПИБ 100618053, мб 07415117, број 

рачуна 840-5431763-63, заведен под бројем III-

400-17/017-7 од 13.3.2017.године.  

Пут до 

првог 

посла 

100.000,00 

6. Блаце Горица Шеговић ПР „Веб портали и маркетинг 

Топ медиа“, Блаце, ул.Јанка Веселиновића бб, 

18420 Блаце, ПИБ 109308433, мб 64084178, 

број рачуна 200-2835280101923-02, заведен 

под бројем III-400-17/017-21 од 

17.3.2017.године. 

Куршумлиј

а у срцу 

Топлице. 

50.000,00 

УКУПНО: 1.850.000,00 

 

II  Нису подржани следећи пројекти: 

 

Р.б

р. 

МЕСТО ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 

1. Ниш РТВ „Belle amie“ д.о.о., Ниш, Назив медија: 

„Belle amie ПОРТАЛ“, ул.Трг Краља Милана број 6-8, 

18000 Ниш, ПИБ 100618053, мб 07415117, број рачуна 

840-5431763-63, заведен под бројем III-400-17/017-9 од 

13.3.2017.године. 

Куршумлија кроз 

векове 

 

2. Ниш „Народне новине“ д.о.о., Ниш, Назив медија: 

„Дневни лист Народне новине“, ул.Генерала Боже 

Јанковића број 9, 18000 Ниш, ПИБ 100337405, мб 

17427440, број рачуна 840-12246763-44, заведен под 

бројем III-400-17/017-10 од 13.3.2017.године. 

КУРШУМЛИЈА 

СВЕ УСПЕШНИЈЕ 

ЛЕЧИ 

СИРОМАШТВО 

 

3. Ниш РТВ „Belle amie“ д.о.о., Ниш, Назив медија: 

Радио „Belle amie“,  ул.Трг Краља Милана број 6-8, 

18000 Ниш, ПИБ 100618053, мб 07415117, број рачуна 

840-5431763-63, заведен под бројем III-400-17/017-11 од 

13.3.2017.године. 

МОЈА 

КУРШУМЛИЈА 

 

4. Лесковац „ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ И РАЗВОЈ“, 

Лесковац, ул.Царце Јелене број 7, 16000 Лесковац, назив 

медија: Jugmedia.rs – интернет медиј, ПИБ 107347684, 

мб 28067143, број рачуна 105-26712-15, заведен под 

бројем III-400-17/017-14 од 14.3.2017.године. 

СПОРТСКИ ИНФО 

КУТАК ЗА ДЕЦУ 

И МЛАДЕ 

 

5. Београд „УПВ-УДРУЖЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА 

ВИДЕОПРОГРАМА“, 11000 Београд, ул.Краља 

Милутина број 37/4, назив медија: Јавне медијска 

установа Радио-телевизија Србије, ПИБ 106872982, мб 

28028873, број рачуна 265-1740310000621-30, заведен 

под бројем III-400-17/017-15 од 14.3.2017.године. 

Лепша страна 

Србије 

6. Ниш „Зона плус“ доо Ниш, ул.Бранка Радичевића 30, 

18000 Ниш, ПИБ 107484206, мб 20812346, број рачуна 

370-12335-84, заведен под бројем III-400-17/017 од 

15.3.2017.године. 

Кроз етно туризам 

до посла 

 

7. Ниш 

 

„Јужне вести/Simplicity“ д.о.о., Ниш, Назив 

медија: „Јужне вести“, ул.Светосавска број 20, 18000 

Ово је Куршумлија 
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Ниш, ПИБ 105815430, мб 20468238, број рачуна 160-

343539-84, заведен под бројем III-400-17/017-20 од 

17.3.2017.године. 

 

III  Ово решење је коначно и против њега се може покренути управни спор. 

 

IV  Решење објавити на веб-сајту општине Куршумлија и доставити сваком учеснику 

конкурса.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
На основу члана 18. и члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник 

РС" број 83/2014, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), Одлуке о буџету општине 

Куршумлија број број I-400-139/2016 од 23.12.2016.године („Службени лист општине 

Куршумлија“ бр. 46/16) и Финансијског плана општине Куршумлија за 2017.годину број  03-

400-5/2017 од 04.01.2017. године, члана 52.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ 

бр.129/07) и члана 73.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 

22/09, 8/09, 7/2011, 15/2014 и 25/2015),  В.Д.Начелника општинске управе општине 

Куршумлија донео је Одлуку којом се расписује Конкурс за суфинансирање проjеката 

производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2017.години број III-400-

17/2017-4 од 01.3.2017.године. Конкурс је расписан у периоду од 02.3.2017.године до 

17.3.2017.године.  

На конкурс се пријавило 13 учесника.  

Решењем број III-400-17/2016-24 од 29.3.2017.године формирана је стручна комисија за 

оцену пројеката поднетих на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских 

садржаја из области јавног информисања у 2017.години.  

Сваки члан комисије је, на основу циљева и критеријума наведених у конкурсу, а у 

складу са чланом 22. став 9. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16 и 8/17) извршио 

оцењивање пристиглих пројеката на следећи начин: 

 
 

 

 

 

Критерију

ми 

„ПРИ

МО 

УРБИС

“ 

 

РТВ 

„Belle 

amie“ 

д.о.о 

ТВ„Bel

le 

amie“ 

 

 

 

 

РТВ 

„Belle 

amie“ 

д.о.о 

„Belle 

amie“ 

ПОРТА

Л 

„Наро

дне 

новин

е“ 

д.о.о., 

Ниш 

 

 

 

 

РТВ 

„Belle 

amie“ 

д.о.о., 

Ниш, 

Назив 

медиј

а: 

Радио 

„Belle 

amie“ 

„ТОПЛ

ИЧКЕ 

ВЕСТИ-

ИНФО 

ПРЕС“ 

ПР 

Милен 

Ђорђе

вић 

Интер

нет 

портал 

„ТОП 

НОВОС

ТИ“ ПР 

Мило

ш 

Ивано

вић 

„ЦЕНТ
АР ЗА 
ЕДУКА
ЦИЈУ И 
РАЗВО

Ј“, 
Лесков

ац 

„УПВ-

УДРУ

ЖЕЊЕ 

ПРОИЗ

ВОЂАЧ

А 

ВИДЕО

ПРОГР

АМА“, 

11000 

Београ

д 

„Зон
а 

плус
“ 

доо 
Ниш 

„Јужне 
вести/
Simplic

ity“ 
д.о.о., 
Ниш 

Гориц
а 

Шегов
ић ПР 
„Веб 

портал
и и 

марке
тинг 
Топ 

медиа
“, 

Блаце 

„РА
ДИО 
ТЕЛЕ
ВИЗ
ИЈА 
КРУ
ШУ
М  

ДОО
, 

КУР
ШУ

МЛИ
ЈА 

Драгана 
Зечевић 

38 39 28 30 22 46 44 22 25 28 30 38 42 

Слободан 
Радичевић 

36 41 30 29 24 40 37 22 28 31 31 37 42 

Драгиша 
Стојановић 

35 39 26 27 27 44 37 23 27 31 29 36 42 

УКУПНО 109 
 

119 84 86 73 130 118 67 80 90 90 111 126 

 

Након извршеног оцењивања чланови комисије саставили су образложене предлоге 

подржаних пројеката (број III-400-17/2017-27, III-400-17/2017-28 и III-400-17/2017-29, сви од 

26.4.2017.године), који су саставни део записника са предлогом одлуке о расподели 

средстава учесницима конкурса чији су пројекти подржани број III-400-17/2017-30 од 
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26.4.2017.године. Чланови комисије навели су да пројекте наведене у тачки 1.овог решења 

подржали из следећих разлога: 

1. РТВ Куршум, Куршумлија – комисија сматра да је пројекат адекватан за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања грађана на територији општине 

Куршумлија, те да је предложени износ средстава адекватан за период реализације 

пројекта у трајању од 8 месеци. 

2. „ТОПЛИЧКЕ ВЕСТИ-ИНФО ПРЕС“ ПР Милен Ђорђевић, Куршумлија – комисија 

сматра да ће пројекат у значајној мери утицати на остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања грађана на територији општине Куршумлија 

3. Интернет портал „ПРИМО УРБИС“ ПР Љиљана Даниловић, Куршумлија – комисија 

сматра да ће пројекат у довољној мери утицати на остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања грађана на територији општине Куршумлија.  

4. Интернет портал „ТОП НОВОСТИ“ ПР Милош Ивановић, Куршумлија – комисија 

сматра да ће пројекат у најзначајнијој мери утицати на остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања грађана на територији општине Куршумлија.  

5. РТВ „Belle amie“ д.о.о., Ниш, Назив медија: Тв „Belle amie“,  18000 Ниш – комисија 

сматра да ће пројекат у значајној мери утицати на остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања грађана на територији општине Куршумлија. Комисија 

у овом случају посебно цени регионални медијски утицај предлагачевог пројекта. 

6. Горица Шеговић ПР „Веб портали и маркетинг Топ медиа“, Блаце– комисија сматра 

да ће пројекат у довољној мери утицати на остваривање јавног интереса у области 

јавног информисања грађана на територији општине Куршумлија.  

 

За пројекте који нису подржани, у смислу члана 2.овог решења, чланови комисије наводе 

следеће разлоге одбијања пројеката: 

1. РТВ „Belle amie“ д.о.о., Ниш, Назив медија: „Belle amie ПОРТАЛ“ – комисија 

сматра да у пројекту нема довољно уверавања да ће реализација бити спроведена на описани 

начин, као и да не постоји економска оправданост пројекта. 

2. „Народне новине“ д.о.о., Ниш, Назив медија: „Дневни лист Народне новине“, 

ул.Генерала Боже Јанковића број 9, 18000 Ниш – комисија сматра да пројекат неће остварити 

довољан утицај на грађане са територије општине Куршумлија, као и да је економски 

неоправдан. 

3. РТВ „Belle amie“ д.о.о., Ниш, Назив медија: Радио „Belle amie“ – комисија сматра 

да пројекат није буџетски адекватно усклађен, уз напомену да тражени износ премашује 

прописани максимум по конкурсу. 

4. „ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ И РАЗВОЈ“, Лесковац – комисија сматра да се 

реализацијом овог пројекта неће остварити довољан интерес јавности на територији општине 

Куршумлија. 

5. „УПВ-УДРУЖЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА ВИДЕОПРОГРАМА“,Београд – комисија 

сматра да овај пројекат не даје уверења да ће бити спроведен на начин како је то описано. 

Комисија констатује да не постоји ниједан доказ да ће медијски садржај бити емитовани на 

истакнутим локалним телевизијама. 

6. „Зона плус“ доо Ниш – комисија сматра да се реализацијом овог пројекта неће 

остварити довољан интерес јавности на територији општине Куршумлија. 

7. „Јужне вести/Simplicity“ д.о.о., Ниш – комисија сматра да предлог буџета 

предложеног пројекта није економски оправдан, нарочито у односу на циљ и планиране 

пројектне активности.  

 У складу са одредбама члана 19. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања, В.Д.Начелнику општинске 

управе општине Куршумлија, комисија је доставила је записник са предлогом одлуке о 

расподели средстава учесницима конкурса чији су пројекти подржани и образложене 

предлоге подржаних пројеката. Комисија за оцену пројеката поднетих на конкурсу за 

суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у  
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