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На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 
83/14, 58/15 и 12/2016 – аутентично тумачење), члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17), 
члана 64. Статута општине Мајданпек (’’Службени лист општине Мајданпек’’, број 7/08 и 42/18), a у 
складу са Одлуком о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских 
садржаја из области јавног информисања на територији општине Мајданпек у 2021. години („Службени 
лист општине Мајданпек“ бр. 4/21) и образложеног предлога Комисије за оцену пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине Мајданпек у 2021. 
години, Општинско веће општине Мајданпек , дана 07.05.2021. године, донело је 

 
 

О Д Л У К У 
о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области 

јавног информисања на територији општине Мајданпек у 2021. години 
 

I 

РАСПОРЕЂУЈУ СЕ средства буџета општине Мајданпек, планирана Одлуком о буџету општине 
Мајданпек за 2021. годину у укупном износу од 4.849.990,00 динара, за реализацију подржаних 
пројеката по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног 
информисања на територији општине Мајданпек у 2021. години, а на основу Предлога Комисије за 
оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији 
Општине Мајданпек у 2021. години, од 26.04.2021. године, и то: 

 
Р.бр. Назив подносиоца Назив пројекта Предлог 

износа за 
одобравање 

1. Д.О.О. Предузеће за 
аудио и тв продукцију 
МЕДИЈА САЗ Београд 

“Уклонимо препреке” 500.000,00 

2. Д.О.О. „Штампа, радио и 
филм“ Бор 

“У граду под Старицом” 830.000,00 

3. Савез Срба из региона „Живот прогнаних, 
расељених и досељених 
Срба у Мајданпеку“ 

250.000,00 

4. Д.О.О. Предузеће за 
радио дифузију „Сашка 
радио“ Мосна 

“Култура – нескривено 
благо” 

999.990,00 

5. Д.О.О. за издавање 
новина „ММ Бонед“ Бор 

"Археологија у служби 
туристичког развоја 

200.000,00 

6. Д.О.О. за издавање 
новина „ММ Бонед“ Бор 

“Да нас буде више” 250.000,00 

7. Д.О.О. Радио телевизија 
Мајданпек 

“Златна жила” – Општина 
Мајданпек 

970.000,00 

8. Д.О.О. За Медиа „Живот младих у 
мајданпечким селима“ 

850.000,00 

УКУПНО : 4.849.990,00 

 
II 

Појединачна Решења о додели средстава из тачке I чине саставни део ове Одлуке. 
 

III 

На основу појединачних Решења биће закључени Уговори о додели средстава. Уговором о 
додели средстава ће се ближе уредити права и обавезе уговорених страна.  
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IV 

Средства НИСУ ОДОБРЕНА за пројекте на основу предлога Комисије, подносиоцима пројекта који 
нису подржани и то: 
 

Р.бр. Назив подносиоца Назив пројекта 

1. Спортски савез града Зајечара "Бирам спорт" - мајданпечки спортски 
таленти 

2. Д.О.О. "Istok Company" Салаш - ТВ Исток "Мајданпек у време пандемије" 
3. Агенција за телевизијску продукцију „South Side“ 

Ниш 
Села Мајданпека 

4. Зоран Николић ПР Агенција за производњу 
радио и телевизијских програма „Студио 101“ 
Зајечар 

„Мајданпечке приче“ 

5. Агенција за производњу РТВ програма „Студио 
101“ Зајечар, Зоран Николић ПР 

“Мајданпек који волимо” 

6. Удружење жена са инвалидитетом „Викториа“ 
Мајданпек 

“Причамо путем радио таласа” 

7. ПР Мануела Радојковић, Агенција за 
производњу кинематографских дела, аудио 
визуелних производа и телевизијског програма, 
Helloanimation, Ниш 

“Здравствена заштита у Мајданпеку” 

8. Д.О.О. Мото Боем Транс,Огранак ТВ Транс Успешан почетак 
9. Д.О.О. Мото Боем Транс,Огранак МБ Портал Свет око нас 
10. Д.О.О. Мото Боем Транс,Огранак Радио Боем Инклузија особа са инвалидитетом 
11. Агенција за информативну делатност и 

маркетинг NPRESS 
“Нисмо различити, али нисмо ни 
једнаки” 

12. Гордана Аксентијевић предузетник, Веб 
портали „S-Wolf Media Group“ Крагујевац 

Мајданпек на длану 

13. Пољопривредни форум – За свет здраве хране 
и очување биолошког наслеђа 

Пољопривреда и агротуризам – 
окосница руралног развоја Мајданпека 

14. Д.О.О. за радио и телевизију РТВ Кладово Мајданпечки информатор 
15. Д.О.О. за радио и телевизију РТВ Кладово Мајданпек – Данас   
16. Синдикат новинара Србије Достојанствен положај новинара и 

медијских радника услов 
професионалног новинарства 

17. Д.О.О. Тимочка Зајечар „Гастро туризам“ 
18. Д.О.О. Радио телевизија Мајданпек „Видокруг“ – Општина Мајданпек 
19. Д.О.О. Браничево медија центар Мајданпек у слици и речи 

 
V 

Средства НИСУ ОДОБРЕНА за пројекат подносиоца Д.О.О. Мото Боем Транс, Огранак Реч Истока, 
на предлог Комисије, услед непотпуне обавезне документације.  

 
Р.бр. Назив подносиоца Назив пројекта 
1. Д.О.О. Мото Боем 

Транс,Огранак Реч Истока 
„Мајданпек данас“ 

 
VI 

Одлуку објавити на званичној интернет страници Општине Мајданпек, као и у „Службеном листу 
Општине Мајданпек“. 

 
VII 

Одлуку доставити подносиоцима пријава електронском поштом, Одељењу за финансије, буџет и 
трезор Општинске управе општине Мајданпек и архиви Општинске управе. 

 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 
На основу члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 
58/15 и 12/16) и члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17), Општинско веће општине Мајданпек 
Решењем  број: 06 – 17/3 од 05.04.2021. године образовало је Комисију за оцену пројеката за остваривање 
јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Мајданпек у 2021.године. У складу са 
тим, Комисија је дана 26.04.2021.године одржала седницу на којој је размотрила пристигле пројекте, 
сачинила Записник и утврдила предлог одлуке о расподели средстава 
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сачинила Записник и утврдила предлог одлуке о расподели средстава. 

На Конкурс је укупно пристигло 28 пројекaта. За ову намену обезбеђена су средства у износу од 
5.000.000,00 динара у буџету општине Мајданпек. 

Према записнику са одржане седнице Комисије, иста је дала предлог одлуке о расподели средства, 
која се додељују следећим учесницима Конкурса: 

1) Подносилац пријаве, Д.О.О. Предузеће за аудио и тв продукцију МЕДИЈА САЗ Београд, Др 
Миливоја Петровића 15, 11090 Београд – Раковица, чија је пријава примљена у року, дана 
09.03.2021.године, конкурисао је са пројектом “Уклонимо препреке”. Укупна вредност пројекта је 2.360.000,00 
динара, од тога сопствени приходи износе 1.360.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета 
јединице локалне самоуправе износе 1.000.000,00 динара. 

 Комисија је једногласно подржала предлог пројекта. Наведени пројекат је у складу са наменом 
средстава из Јавног позива и у складу са критеријумима из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мера 
пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима. Комисија је 
једногласно подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта остварује циљ јавног 
интереса у области јавног информисања у складу са чланом 18. став 2. тачка 1. Правилника. Наиме, 
пројектом се остварује намена конкурса предвиђена чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 2. Правилника, с 
обзиром да је усклађен пројекат са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, у 
складу са чланом 18. став. 2. тачка 1. алинеја 3. 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 2. тачка 4. алинеја 2. 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 500.000,00 
динара. У складу са предлогом Комисије одобрена су средства у износу од 500.000,00 динара. 

2) Подносилац пријаве, Д.О.О. „Штампа, радио и филм“ Бор, Моше Пијаде 19, 19210 Бор, чија је 
пријава примљена у року, 10.03.2021.године, конкурисао је са пројектом „У граду под Старицом“. Укупна 
вредност пројекта је 1.890.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 945.000,00 динара, а средства 
за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 945.000,00 динара. Наведени пројекат је 
у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу са критеријумима из члана 18. став 1. тачка 2. 
Правилника, и то: мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским 
стандардима. Комисија је једногласно подржала предлог пројекта. Наиме, пројектом се остварује намена 
конкурса предвиђена чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 2. Правилника с обзиром да су идентификование и 
јасно дефинисание потребе циљних група. У складу са чланом 18. став. 2. тачка 1. алинеја 4. Правилника. У 
складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, 
предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 945.000,00 динара,  већ у износу од 830.000,00 
динара. У складу са предлогом Комисије одобрена су средства у износу од 830.000,00 динара. 

3) Подносилац пријаве, Савез Срба из региона, Отона Жупанчића 14, 11070 Нови Београд, чија је 
пријава примљена у року, 11.03.2021.године, конкурисао је са пројектом Живот прогнаних, расељених и 
досељених Срба у Мајданпеку. Укупна вредност пројекта је 425.500,00 динара, од тога сопствени приходи 
износе 110.500,00динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 
315.000,00 динара. Комисија је једногласно подржала предлог пројекта. Наведени пројекат је у складу са 
наменом средстава из Јавног позива и у складу са критеријумима из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и 
то: мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима. 
Комисија је једногласно подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта остварује циљ 
јавног интереса у области јавног информисања у складу са чланом 18. став 2. тачка 1. Правилника. Комисија 
је мишљења да се предлогом пројекта доприноси остваривању намене конкурса са становишта 
изводљивости којим се утиче на одрживост пројекта, односно позитивне ефекте пројекта који се настављају 
након што се оконча подршка, а складу са члану 18. став 2. тачка 2. алинеја 5. Правилника. У складу са 
чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, предлог 
је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 315.000,00  динара,  већ у износу од 250.000,00 динара. 
У складу са предлогом Комисије одобрена су средства у износу од 250.000,00 динара. 

4) Подносилац пријаве, Д.О.О. Предузеће за радио дифузију „Сашка радио“ Мосна, Мосна ББ, 
19220 Доњи Милановац, чија је пријава примљена у року, 11.03.2021.године, конкурисао је са пројектом 
„Култура – нескривено благо“.  У складу са чланом 11. став 1. Правилника, пошто је примљена 
документација била непотпуна (недостатак обавезне документације, Оверена изјава да учеснику конкурса 
није додељивана помоћ мале вредности  у претходне две фискалне године за исти пројекат), учесник 
конкурса је обавештен електронским путем дана 26.03.2021. године а тражену документацију доставио је 
дана 29.03.2021. године. Укупна вредност пројекта је 1.259.990,00 динара, од тога сопствени приходи износе 
260.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 
999.990,00 динара. Комисија је једногласно подржала предлог пројекта. Наведени пројекат је у складу са 
наменом средстава из Јавног позива и у складу са критеријумима из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и 
то: мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима. 
Комисија је једногласно подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта остварује циљ 
јавног интереса у области јавног информисања у складу са чланом 18. став 2. тачка 1. Правилника. 
Предлогом пројекта доприноси се остваривању намене конкурса због разрађености и изводљивости плана 
реализације пројекта, којим се остварује критеријум јавног интереса у области јавног информисања, а 
складу са члану 18. став 2. тачка 2. алинеја 4. Правилника. Такође, комисија сматра да је подносилац 
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пројекта формулисао позитивну промену до које ће довести реализација пројекта а то је информисање 
јавности о актуелностима које се тичу туризма и туристичких потенцијала што би требало да допринесе 
повећању прихода и даље улагање у развој општине Мајданпек. У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. 
алинеја 1. и 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, као и прецизност и разрађеност 
буџета пројекта Комисија је мишљења да захтев за суфинансирање пројекта треба прихватити у целокупном 
траженом износу од 999.990,00 динара. У складу са предлогом Комисије одобрена су средства у износу од 
999.990,00 динара. 

9) чија је пријава примљена у року, 12.03.2021.године, конкурисао је са пројектом Археологија у служби 
туристичког развоја који би требало да се реализује преко медија Интернет портал Тимочке крајине 
„Тимочке“. Укупна вредност пројекта је 501.831,00 динара, од тога сопствени приходи износе 100.386,00 
динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 401.445,00 динара. 
Комисија је једногласно подржала предлог пројекта. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из 
Јавног позива и у складу са критеријумима из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мера пружања 
веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима. Комисија је једногласно 
подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта остварује циљ јавног интереса у 
области јавног информисања у складу са чланом 18. став 2. тачка 1. Правилника. Предлогом пројекта 
остварује се циљ јавног информисања са становишта мерљивости индикатора који омогућавају праћење 
реализације пројекта, у складу са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 3. Правилника. Такође, комисија 
сматра да пројекат доприноси очувању националног и културног идентитета и препознаје иновативни 
елемент у пројекту, позитиван степен утицаја на квалитет информисања циљне групе и сматра да апликант 
има неопходне ресурсе за реализацију пројекта 

 У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова 
пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 401.445,00 динара,  већ у износу од 
200.000,00 динара. У складу са предлогом Комисије одобрена су средства у износу од 200.000,00 динара. 

10) Подносилац пријаве, Д.О.О. за издавање новина „ММ Бонед“ Бор, Девете бригаде 6/26, 19210 
Бор, чија је пријава примљена у року, 12.03.2021.године, конкурисао је са пројектом “Да нас буде више” који 
би требало да се реализује преко медија Недељник Тимочке крајине „Тимочке“. Укупна вредност пројекта је 
625.995,00 динара, од тога сопствени приходи износе 126.000,00 динара, а средства за која се аплицира из 
буџета јединице локалне самоуправе износе  499.995,00 динара. Комисија је једногласно подржала предлог 
пројекта. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу са критеријумима 
из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције привржености професионалним 
и етичким медијским стандардима. Комисија је једногласно подржала предлог пројекта и мишљења је да се 
предлогом пројекта остварује циљ јавног интереса у области јавног информисања у складу са чланом 18. 
став 2. тачка 1. Правилника. Предлогом пројекта остварује се намена конкурса с обзиром на усклађеност 
планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група, у складу са 
чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 1. Правилника. Комисија сматра да у оквиру ближих критеријума пројекат 
обрађује актуелну тему која је доступна већем броју корисника. У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. 
алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи 
у захтеваном износу од 499.995,00 динара,  већ у износу од 250.000,00 динара. У складу са предлогом 
Комисије одобрена су средства у износу од 250.000,00 динара 

11) Подносилац пријаве, Д.О.О. Радио телевизија Мајданпек, Змај Јовина 3, 19250 Мајданпек , чија је 
пријава примљена у року, 12.03.2021.године, конкурисао је са пројектом “Златна жила” – Општина 
Мајданпек. Укупна вредност пројекта је 2.046.500,00 динара, од тога сопствени приходи износе 1.071.000,00 
динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 975.500,00 динара. 
Комисија је једногласно подржала предлог пројекта. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из 
Јавног позива и у складу са критеријумима из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мера пружања 
веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима. Комисија је једногласно 
подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта остварује циљ јавног интереса у 
области јавног информисања у складу са чланом 18. став 2. тачка 1. Правилника. Предлогом пројекта 
остварује се циљ јавног информисања са становишта значаја пројекта с обрзиром на заступљеност 
иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа, у складу са чланом 18. став 2. тачка 
1. алинеја 5. Правилника. Пројекат се издваја од других јер се бави специфичном темом која је од значаја за 
живот становника општине Мајданпек а то је очување културног идентитета. У складу са чланом 18. став 2. 
тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат 
подржи у износу од 970.000,00 динара. У складу са предлогом Комисије одобрена су средства у износу од 
970.000,00 динара. 

12) Подносилац пријаве, Д.О.О. За Медиа, Бранка Перића 48, 19000 Зајечар , чија је пријава примљена 
у року, 12.03.2021.године, конкурисао је са пројектом „Живот младих у мајданпечким селима“. Укупна 
вредност пројекта је 1.975.900,00 динара, од тога сопствени приходи износе 987.950,00 динара, а средства 
за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 987.950,00 динара. Комисија је 
једногласно подржала предлог пројекта. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног 
позива и у складу са критеријумима из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће 
гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима. Комисија је једногласно 
подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта остварује циљ јавног интереса у 
области јавног информисања у складу са чланом 18. став 2. тачка 1. Правилника. Предлогом пројекта 
доприноси се остваривању јавног интереса у обаласти јавног информисања с обзриром да је пројекат 
усклађен са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, што је и предвиђено чланом 
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18. став 2. тачка 1. алинеја 3. Правилника. У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, 
ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта,  предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од  
987.950,00  динара,  већ у износу од 850.000,00 динара. У складу са предлогом Комисије одобрена су 
средства у износу од 850.000,00 динара. 

У складу са записником са одржане седнице Комисије, иста је предложила да се не доделе средства 
учесницима Конкурса који нису испунили критеријуме у складу са Законом и Правилником, и то за следеће 
пројекте: 

1) Подносилац пријаве, Спортски савез града Зајечара, Хајдук Вељкова 5, 19000 Зајечар, чија је 
пријава примљена у року, 25.02.2021. године, конкурисао је са пројектом "Бирам спорт" - мајданпечки 
спортски таленти. Укупна вредност пројекта је  400.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 
100.00,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 300.000,00 
динара. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  критеријумом 
из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције привржености 
професионалним и етичким медијским стандардима. Међутим, предлогом пројекта не остварују се у целости 
критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника. и то: мера у којој је предложена пројектна активност 
подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 
2. тачка 2. алинеја 2., тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника, односно степеном утицаја пројекта на квалитет 
информисања циљне групе, неадекватна је прецизност и разрађеност буџета пројекта, те нема  потребне 
усклађености предвиђених трошкова са пројектним активностима, а нема ни економске оправданости 
предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности. Апликант у делу оперативних трошкова има ставке 
које су недопустиве Правилником и ставка у оквиру персоналних трошкова је технички неисправна. Из 
наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи. У складу са предлогом Комисије пројекат се не 
подржава. 

2) Подносилац пријаве, Д.О.О. "Istok Company" Салаш - ТВ Исток, Јасикова петља бб, 19224 Салаш 
- Зајечар , чија је пријава примљена у року, 03.03.2021.године, конкурисао је са пројектом "Мајданпек у 
време пандемије". Укупна вредност пројекта је  2.000.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе  
1.000.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 
1.000.000,00 динара.  
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  критеријумом из 
члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције привржености професионалним 
и етичким медијским стандардима. Међутим, предлогом пројекта не остварују се у целости критеријуми 
предвиђени у члану 18. Правилника. и то: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да 
оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. 
алинеја 4. Правилника, односно разрађености и изводљивости плана реализације пројекта у складу са 
становишта утицаја и степена изводљивости. Комисија такође сматра да територија реализације не може да 
буде оволико широко постављена, јер иако је тема добра и актуелна не види се конкретан јавни интерес 
становника општине Мајданпек. Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи. У складу са 
предлогом Комисије пројекат се не подржава. 

3) Подносилац пријаве, Агенција за телевизијску продукцију „South Side“ Ниш, Дечанска 4/14, 
18000 Ниш, чија је пријава примљена у року, 05.03.2021.године, конкурисао је са пројектом Села 
Мајданпека. Укупна вредност пројекта је 857.900,00 динара, од тога сопствени приходи износе 507.900,00  
динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 350.000,00 динара. 
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  критеријумом из 
члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције привржености професионалним 
и етичким медијским стандардима. Међутим, предлогом пројекта не остварују се у целости критеријуми 
предвиђени у члану 18. Правилника. и то: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да 
оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. 
алинеја 4. Правилника, односно идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група. У пројекту, 
такође, није испуњен критеријум који се односи на економску оправданост буџета у односу на циљ и 
пројектне активности, како је предвиђено чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника. Такође, комисија 
сматра да предлагач нема капацитете са становишта организационих и управљачких способности што се 
види и из ставки у буџету у одељку оперативни трошкови а према члану 18. став 2. тачка 3. алинеја 1. 
Правилника. Из свега наведеног предлог Комисије је да се пројекат не подржи. У складу са предлогом 
Комисије пројекат се не подржава. 

4) Подносилац пријаве Зоран Николић ПР Агенција за производњу радио и телевизијских 
програма „Студио 101“ Зајечар, Павла Илића бр.4, 19000 Зајечар, чија је пријава примљена у року, 
09.03.2021.године, конкурисао је са пројектом „Мајданпечке приче“. Укупна вредност пројекта је 964.000,00 
динара, од тога сопствени приходи износе 208.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета 
јединице локалне самоуправе износе 756.000,00 динара.  
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  критеријумом из 
члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције привржености професионалним 
и етичким медијским стандардима. Међутим, предлогом пројекта не остварују се у целости критеријуми 
предвиђени у члану 18. Правилника. и то: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да 
оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. 
алинеја 3. Правилника, односно усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима 
циљних група са становишта значаја пројекта. Такође, комисија сматра да није испуњен критеријум 
економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности, како је предвиђено 



   6                     БРОЈ 16                   “СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК”                                 10.мај 2021. 

 
 

 чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника. Из свега наведеног предлог Комисије је да се пројекат не 
подржи. У складу са предлогом Комисије пројекат се не подржава. 

5) Подносилац пријаве Агенција за производњу РТВ програма „Студио 101“ Зајечар, Зоран 
Николић ПР, Павла Илића 4, 19000 Зајечар, чија је пријава примљена у року, 09.03.2021..године, 
конкурисао је са пројектом “Мајданпек који волимо”. Укупна вредност пројекта је 652.000,00 динара, од тога 
сопствени приходи износе 132.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне 
самоуправе износе 520.000,00 динара.  
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  критеријумом из 
члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције привржености професионалним 
и етичким медијским стандардима. Међутим, предлогом пројекта не остварују се у целости критеријуми 
предвиђени у члану 18. Правилника. и то: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да 
оствари јавни интерес у области јавног информисања. Комисија сматра да пројекат није усклађен са чланом 
18. став 2. тачка 2. алинеја 3. Правилника, односно са становишта мерљивости индикатора који омогућавају 
праћење реализације пројекта. Наиме, са становишта економске оправданости предлога буџета у односу на 
циљ и пројектне активности није испуњен критеријум буџета и оправданости трошкова, како је предвиђено 
чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника. Из свега наведеног предлог Комисије је да се пројекат не 
подржи. У складу са предлогом Комисије пројекат се не подржава. 

6) Подносилац пријаве Удружење жена са инвалидитетом „Викториа“ Мајданпек, Змај Јовина 5 
локал 1, Мајданпек, чија је пријава примљена у року, 10.03.2021. године, конкурисао је са пројектом 
“Причамо путем радио таласа”. У складу са чланом 11. став 1. Правилника, пошто је примљена 
документација била непотпуна  и непрецизно попуњена (недостатак обавезне документације, Оверена 
изјава да учеснику конкурса није додељивана помоћ мале вредности тј. државна помоћ у текућој фискалној 
години и у претходне две фискалне године за пројекат за који се аплицира и непрецизно попуњен Буџет 
пројекта), учесник конкурса је обавештен електронским путем дана 26.03.2021. године а тражену 
документацију доставио је дана 29.03.2021. године. Укупна вредност пројекта је 603.000,00 динара, од тога 
сопствени приходи износе 150.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне 
самоуправе износе 453.000,00 динара.  
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  критеријумом из 
члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције привржености професионалним 
и етичким медијским стандардима. Међутим, предлогом пројекта не остварују се у целости критеријуми 
предвиђени у члану 18. Правилника. Комисијаједногласно није подржала предлог пројекта и мишљења је да 
се предлогом пројекта не остварује циљ јавног интереса у области јавног информисања у складу са чланом 
18. став 2. тачка 1. алинеја 1. Правилника. Наиме, предлогом пројекта се не остварује намена конкурса са 
становишта степена заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачки приступ, у 
складу са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 5. Правилника. Пројектом није испуњен ни критеријум степена 
развојне и финансијске одрживости пројекта, како је предвиђено чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 5. 
Правилника. Такође, комисија сматра да иако је тема значајна, прешироко је постављена, теме нису добро 
разрађене и примарне и секундарне циљне групе нису правилно постављене. Из свега наведеног предлог 
Комисије је да се пројекат не подржи. У складу са предлогом Комисије пројекат се не подржава. 

7) Подносилац пријаве ПР Мануела Радојковић, Агенција за производњу кинематографских дела, 
аудио визуелних производа и телевизијског програма, Helloanimation, Ниш, Булевар Немањића 42/5, 
18000 Ниш, чија је пријава примљена у року, 10.03.2021.године, конкурисао је са пројектом “Здравствена 
заштита у Мајданпеку”. Укупна вредност пројекта је 827.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 
443.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 
384.000,00 динара.  
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  критеријумом из 
члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције привржености професионалним 
и етичким медијским стандардима. Међутим, предлогом пројекта не остварују се у целости критеријуми 
предвиђени у члану 18. Правилника. и то: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да 
оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. 
алинеја 3. Правилника, односно са критеријумом усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама 
и приоритетима циљних група. Пројектом није испуњен ни критеријум степена неопходних ресурса за 
реализацију пројекта, како је предвиђено чланом 18. став 2. тачка 3. алинеја 2. Правилника. Из свега 
наведеног предлог Комисије је да се пројекат не подржи. У складу са предлогом Комисије пројекат се не 
подржава. 

8) Подносилац пријаве Д.О.О. Мото Боем Транс,Огранак ТВ Транс, Бадњевска ББ, 19300 Неготин, 
чија је пријава примљена у року, 12.03.2021. године, конкурисао је са пројектом Успешан почетак . Укупна 
вредност пројекта је 2.825.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 1.825.000,00 динара, а средства 
за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 1.000.000,00 динара.  
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  критеријумом из 
члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције привржености професионалним 
и етичким медијским стандардима. Међутим, предлогом пројекта не остварују се у целости критеријуми 
предвиђени у члану 18. Правилника. и то: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да 
оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. 
алинеја 3. Правилника, односно са критеријумом мерљивости индикатора који омогућавају праћење 
реализације пројекта. Такође, комисија сматра да нема иновативног елемента у пројекту, нема 
истраживачког приступа локалним проблемима па самим тим не види ни разрађеност ни изводљивост плана 
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 реализације. Из свега наведеног предлог Комисије је да се пројекат не подржи. У складу са предлогом 
Комисије пројекат се не подржава. 

9) Подносилац пријаве Д.О.О. Мото Боем Транс,Огранак МБ Портал, Бадњевска ББ, 19300 Неготин,  
чија је пријава примљена у року, 12.03.2021. године, конкурисао је са пројектом Свет око нас. Укупна 
вредност пројекта је 1.250.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 270.000,00 динара, а средства 
за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 980.000,00 динара. Наведени пројекат је 
у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  критеријумом из члана 18. став 1. тачка 2. 
Правилника, и то: мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским 
стандардима. Међутим, предлогом пројекта не остварују се у целости критеријуми предвиђени у члану 18. 
Правилника. и то: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 
области јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 3. Правилника, 
односно са критеријумом усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима 
циљних група. Пројектом није испуњен ни критеријум разрађености и изводљивости плана реализације 
пројекта, како је предвиђено чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 4. Правилника. Такође, комисија не види 
утицај и извосљивост са становишта мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације 
пројекта. Буџет је предимензиониран у односу на број планираних садржаја према члану 18. став 2. тачка 4. 
алинеја 2. Из свега наведеног предлог Комисије је да се пројекат не подржи. У складу са предлогом Комисије 
пројекат се не подржава. 

10)  Подносилац пријаве Д.О.О. Мото Боем Транс,Огранак Радио Боем, Бадњевска ББ, 19300 
Неготин, чија је пријава примљена у року, 12.03.2021. године, конкурисао је са пројектом Инклузија особа са 
инвалидитетом. У складу са чланом 11. став 1. Правилника, пошто је примљена документација била 
непотпуна (недостатак обавезне документације, Рeшeњe o рeгистрaциjи  из Рeгистрa мeдиja   AПР-a за 
медиј преко којег ће се реализовати пројекат), учесник конкурса је обавештен електронским путем дана 
26.03.2021. године а тражену документацију доставио је дана 31.03.2021. године. 
Укупна вредност пројекта је 1.291.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 301.000,00 динара, а 
средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 990.000,00 динара.  
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  критеријумом из 
члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције привржености професионалним 
и етичким медијским стандардима. Међутим, предлогом пројекта не остварују се у целости критеријуми 
предвиђени у члану 18. Правилника. и то: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да 
оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. 
алинеја 4. Правилника, односно са критеријумом идентификовања и јасног дефинисања потреба циљних 
група. Пројектом није испуњен ни критеријум мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације 
пројекта, како је предвиђено чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 3. Правилника. Из свега наведеног предлог 
Комисије је да се пројекат не подржи. У складу са предлогом Комисије пројекат се не подржава. 

11) Подносилац пријаве Агенција за информативну делатност и маркетинг NPRESS, 7.јули 5/1, 
19210 Бор, чија је пријава примљена у року, 12.03.2021. године, конкурисао је са пројектом “Нисмо 
различити, али нисмо ни једнаки”. Укупна вредност пројекта је 445.000,00 динара, од тога сопствени приходи 
износе 223.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 
222.000,00 динара.  
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  критеријумом из 
члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције привржености професионалним 
и етичким медијским стандардима. Међутим, Комисија није подржала предлог пројекта и мишљења је да се 
предлогом пројекта не остварује циљ јавног интереса у области јавног информисања у складу са чланом 18. 
став 2. тачка 1. алинеја 1. Правилника. Наиме, предлогом пројекта се не остварује намена конкурса са 
становишта прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са 
пројектним активностима, у складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 1. Правилника. Такође, пројектом 
није испуњен ни критеријум усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и 
потребама циљних група, како је предвиђено чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 1. Правилника. Комисија 
такође сматра да нема јасно дефинисаних тема па се не препознаје утицај пројекта на квалитет 
информисања локалне заједнице. Из свега наведеног предлог Комисије је да се пројекат не подржи. У 
складу са предлогом Комисије пројекат се не подржава. 

14) Подносилац пријаве Гордана Аксентијевић предузетник, Веб портали „S-Wolf Media Group“ 
Крагујевац, Трмбас ББ, 34000 Крагујевац, чија је пријава примљена у року, 12.03.2021. године, конкурисао 
је са пројектом Мајданпек на длану. Укупна вредност пројекта је 1.012.000,00 динара, од тога сопствени 
приходи износе 264.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе 
износе 748.000,00 динара.  
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  критеријумом из 
члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције привржености професионалним 
и етичким медијским стандардима. Међутим, предлогом пројекта не остварују се у целости критеријуми 
предвиђени у члану 18. Правилника, и то: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да 
оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројектом није испуњен критеријум позитивних 
ефеката пројекта који се настављају након што се оконча подршка, како је предвиђено чланом 18. став 2. 
тачка 2. алинеја 5. Правилника. Комисија такође сматра да период реализације пројекта не прати план 
реализације пројектних активности. Индикатори резултата погрешно су попуњени те се није испунио члан 18. 
став 2. тачка 2. алинеја 3. Правилника.Из наведеног предлог Комисије је да се пројекат не подржи. У складу 
са предлогом Комисије пројекат се не подржава. 
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13) Подносилац пријаве Пољопривредни форум – За свет здраве хране и очување биолошког 

наслеђа, Вождова 16, 18000 Ниш, Медиана, чија је пријава примљена у року, 12.03.2021. године, 
конкурисао је са пројектом Пољопривреда и агротуризам – окосница руралног развоја Мајданпека.  У складу 
са чланом 11. став 1. Правилника, пошто је примљена документација била непотпуна (Потврда НБС да 
учесник конкурса нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати), учесник конкурса је обавештен 
електронским путем дана 26.03.2021. године а тражену документацију доставио је дана 29.03.2021. године. 
Укупна вредност пројекта је 250.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 50.000,00 динара, а 
средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 200.000,00 динара. Наведени 
пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  критеријумом из члана 18. став 
1. тачка 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким 
медијским стандардима.Међутим, предлогом пројекта не остварују се у целости критеријуми предвиђени у 
члану 18. Правилника, и то: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. 
Правилника, односно са критеријумом економске оправданости предлога буџета пројекта у односу на циљ и 
пројектне активности. Пројектом није испуњен ни критеријум усклађености планираних активности са 
циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група, како је предвиђено чланом 18. став 2. тачка 
2. алинеја 1. Правилника. Комисија сматра да иако су теме предвиђене пројектом веома значајне ниједна 
није детаљно обрађена. Недопустиво је да у опису активности и у плану реализације десет пута буде 
копирана једна те иста ставка. Пројекат нема разрађен план реализације и не односи се на конкретно 
проблеме локалне самоуправе. Из свега наведеног предлог Комисије је да се пројекат не подржи. У складу 
са предлогом Комисије пројекат се не подржава. 

14) Подносилац пријаве Д.О.О. за радио и телевизију РТВ Кладово, Виноградарска 15, 19320 
Кладово, чија је пријава примљена у року, 12.03.2021. године, конкурисао је са пројектом Мајданпечки 
информатор. У складу са чланом 11. став 1. Правилника, пошто је примљена документација била непотпуна 
( Потврда НБС да учесник конкурса нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати и Оверена 
изјава да учесник конкурса није у текућој години користио државну помоћ за реализацију пројекта са којим 
аплицира као ни у претходне две фискалне године), учесник конкурса је обавештен електронским путем 
дана 26.03.2021. године а тражену документацију доставио је дана 31.03.2021. године. Укупна вредност 
пројекта је 750.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 150.000,00 динара, а средства за која се 
аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 600.000,00 динара.  
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  критеријумом из 
члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције привржености професионалним 
и етичким медијским стандардима. Међутим, предлогом пројекта не остварују се у целости критеријуми 
предвиђени у члану 18. Правилника. и то: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да 
оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. 
алинеја 1. Правилника, односно усклађеност плалнираних активности са циљевима, очекиваним 
резултатима и потребама циљних група према степену утицаја и изводљивости пројекта. Комисија сматра 
да пројекат нема иновативног приступа и истраживачког новинарства како је дефинисано чланом 18. ставом 
2. тачком 1. алинејом 5., пројекат је уопштен, није разрађен и не види се утицај на циљну групу. Комисији су 
остали потпуно остали нејасни резултати и индикатори пројекта јер немају никакве везе са претходним 
описом пројекта (ставка 3.1.).Из свега наведеног предлог Комисије је да се пројекат не подржи. У складу са 
предлогом Комисије пројекат се не подржава. 

15) Подносилац пријаве Д.О.О. за радио и телевизију РТВ Кладово, Виноградарска 15, 19320 
Кладово, чија је пријава примљена у року, 12.03.2021. године, конкурисао је са пројектом Мајданпек – Данас 
. У складу са чланом 11. став 1. Правилника, пошто је примљена документација била непотпуна и 
непрецизно попуњена ( Изјава да у текућој фискалној години учеснику конкурса није додељена државна 
помоћ за реализацију пројекта са којим аплицира и Потврда НБС да учесник конкурса нема евидентиране 
основе и налоге у принудној наплати), учесник конкурса је обавештен електронским путем дана 26.03.2021. 
године а тражену документацију доставио је дана 31.03.2021. године. Укупна вредност пројекта је 
1.600.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 800.000,00  динара, а средства за која се аплицира 
из буџета јединице локалне самоуправе износе 800.000,00 динара. Наведени пројекат је у складу са 
наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  критеријумом из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, 
и то: мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским 
стандардима.Међутим, предлогом пројекта не остварују се у целости критеријуми предвиђени у члану 18. 
Правилника. и то: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 
области јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 1. Правилника, 
односно усклађеност плалнираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних 
група према степену утицаја и изводљивости пројекта. Комисија сматра да пројекат нема иновативног 
приступа и истраживачког новинарства како је дефинисано чланом 18. ставом 2. тачком 1. алинејом 5., 
пројекат је уопштен, није разрађен и не види се утицај на циљну групу. Комисија је мишљења да се пројекат 
не подржи. У складу са предлогом Комисије пројекат се не подржава. 

16) Подносилац пријаве Синдикат новинара Србије, Ресавска 28, 11000 Београд, чија је пријава 
примљена у року, 12.03.2021. године, конкурисао је са пројектом Достојанствен положај новинара и 
медијских радника услов професионалног новинарства. Укупна вредност пројекта је 378.500,00 динара, од 
тога сопствени приходи износе 76.500,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне 
самоуправе износе 302.000,00 динара. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног 
позива и у складу је са  критеријумом из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мером пружања веће 
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гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима. Међутим, предлогом пројекта 
не остварују се у целости критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника. и то: мера у којој је предложена 
пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није 
усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 2. Правилника, односно са критеријумом степена утицаја 
пројекта на квалитет информисања циљне групе. Комисија сматра да иако је тема изузетно важна не види 
се на који начин ће реализација пројекта допринети решавању проблема конкретне циљне групе. Из свега 
наведеног предлог Комисије је да се пројекат не подржи. У складу са предлогом Комисије пројекат се не 
подржава. 

17) Подносилац пријаве Д.О.О. Тимочка Зајечар, Устаничка 5, 19000 Зајечар, чија је пријава примљена 
у року, 12.03.2021. године, конкурисао је са пројектом „Гастро туризам“. У складу са чланом 11. став 1. 
Правилника, пошто је примљена документација била непотпуна (Рeшeњe o рeгистрaциjи  из Рeгистрa мeдиja   
AПР-a за медиј преко којег ће се реализовати пројекат ), учесник конкурса је обавештен електронским путем 
дана 26.03.2021. године а тражену документацију доставио је дана 31.03.2021. године. Укупна вредност 
пројекта је 1.176.000,00динара, од тога сопствени приходи износе 266.000,00 динара, а средства за која се 
аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 910.000,00 динара. Наведени пројекат је у складу 
са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  критеријумом из члана 18. став 1. тачка 2. 
Правилника, и то: мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским 
стандардима. Међутим, предлогом пројекта не остварују се у целости критеријуми предвиђени у члану 18. 
Правилника. и то: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 
области јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 4. Правилника, 
односно са критеријумом идентификовања и јасног дефинисања потреба циљних група. Пројектом није 
испуњен ни критеријум мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта, како је 
предвиђено чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 3. Правилника. Такође, комисија из предложеног пројекта не 
види усклађеност са реалним проблемима и потребама становника општине Мајданпек. Опис активности 
није прецизно дефинисан и буџет пројекта је технички неисправан како је предвиђено чланом 18. ставом 2. 
тачком 4. алинејом 1. Правилника.  Из свега наведеног предлог Комисије је да се пројекат не подржи. У 
складу са предлогом Комисије пројекат се не подржава. 

18) Подносилац пријаве Д.О.О. Радио телевизија Мајданпек, Змај Јовина 3, 19250 Мајданпек, чија је 
пријава примљена у року, 12.03.2021. године, конкурисао је са пројектом „Видокруг“ – Општина Мајданпек. 
Укупна вредност пројекта је 1.257.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе  311.000,00 динара, а 
средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 946.000,00 динара. Наведени 
пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  критеријумом из члана 18. став 
1. тачка 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким 
медијским стандардима. Међутим, предлогом пројекта не остварују се у целости критеријуми предвиђени у 
члану 18. Правилника. и то: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 3. 
Правилника, односно мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта. Из свега 
наведеног предлог Комисије је да се пројекат не подржи. У складу са предлогом Комисије пројекат се не 
подржава. 

19) Подносилац пријаве Д.О.О. Браничево медија центар, Бате Булића ББ, 12300 Петровац на 
Млави, чија је пријава примљена у року, 11.03.2021. године, конкурисао је са пројектом Мајданпек у слици и 
речи. Укупна вредност пројекта је 2.000.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе  1.000.000,00 
динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 1.000.000,00 динара.  
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  критеријумом из 
члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције привржености професионалним 
и етичким медијским стандардима.Међутим, предлогом пројекта не остварују се у целости критеријуми 
предвиђени у члану 18. Правилника. и то: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да 
оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. 
алинеја 1. Правилника, односно усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима 
и потребама циљних група према степену утицаја и изводљивости пројекта. Комисија такође сматра да 
пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 1. Правилника, односно усклађеност 
планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група према степену 
утицаја и изводљивости пројекта. Из свега наведеног предлог Комисије је да се пројекат не подржи. У складу 
са предлогом Комисије пројекат се не подржава. 

У складу са чланом 11. став 2. Правилника, пројекат учесника Д.О.О. Мото Боем Транс,Огранак Реч 
Истока са називом пројекта „Мајданпек данас“ који није у накнадно одређеном року доставио тражену 
документацију, не разматра се. 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 06-20/2 од  07. маја 2021. Године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

                                    Драган Поповић, с.р. 
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2375 
 На основу члана 64. став 1. тачка 11) Статута 
општине Мајданпек ("Службени лист општине 
Мајданпек број 7/08 и 42/18), а у вези Одлуке о 
приступању реализације пројекта реконструкције 
система даљинског грејања и увођења биомасе 
(дрвне сечке) као додатног енергента у градском 
насељу Мајданпек ("Службени лист општине 
Мајданпек", број 4/18), Општинско веће општине 
Мајданпек, на седници одржаној дана 
07.05.2021.године, доноси 

З А К Љ У Ч А К 
о наставку учешћа у Програму 

 "Развој тржишта биомасе" 
 
I 

 Општина Мајданпек прихвата наставак 
учешћа у Програму " Развој тржишта биомасе"(у 
дaљeм тeксту:Прoгрaм) који реализује Министарство 
рударства и енергетике Републике Србије у сарадњи 
са Немачком развојном банком - KfW. 

 
II 

 Инвeстициja у Прoгрaму предвиђа улагање 
од 5.000.000 € и то: 
 -Изградња два котла на дрвну сечку снаге од 
по 1,5 MW и изградња котла на компримовани гас 
снаге 4,5 MW;  
 -Инвестиција у топловод и подстанице. 
 Изградња нове котларнице је предвиђена на 
локацији 815/6 КО Мајданпек. 

 
III 

 Овај Закључак доставити Министарству 
рударства и енергетике Републике Србије и архиви 
општине Мајданпек. 

 
IV 

 Закључак објавити у "Службеном листу 
општине Мајданпек". 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 06-20/3 од 07.05.2021.године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

                                    Драган Поповић, с.р. 
 

___________ 
2376 

  На основу члана 64. Статута општине 
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", 
бројеви 7/08 и 42/18) и члана 6. став 4 Одлуке о 
оснивању буџетског фонда за пољопривреду и 
рурални развој општине Мајданпек ("Службени лист 
општине Мајданпек", бројеви 2/18 и 39/18), 
Општинско веће општине Мајданпек, на седници 
одржаној дана 07.05.2021.године, донело је 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ 
ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА 
НАБАВКУ МАШИНА, ОПРЕМЕ  И КВАЛИТЕТНИХ 

ЖИВОТИЊА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Члан 1. 
У Правилнику о подстицајима за инвестиције 

у физичку имовину пољопривредног газдинства за 
набавку машина, опреме и квалитетних животиња за 
унапређење примарне пољопривредне производње 
на територији општине Мајданпек („Сл.лист општине 
Мајданпек“ број  6/18 и 27/19) у члану 3. став 2 после 
тачке 4) додаје се нова тачка 5) која гласи: 

5) конзумних јаја; 
 

Члан 2. 
 Члан 6. мења се и гласи:  

„Члан 6. 
Подстицаји програмима из члана 5. тачка 

1) овог Правилника, обухватају обухватају 
инвестиције у набавку машина и опреме за:  

1) примарну производњу биљних 
култура у заштићеном простору;  

2) примарну производњу воћа и 
грожђа;  

3) примарну производњу поврћа, 
цвећа, ароматичног и лековитог 
биља;  

4) убирање воћа, грожђа, поврћа, 
цвећа, ароматичног и лековитог 
биља;  

5) примарну производњу житарица, 
индустријског и крмног биља;  

6) обраду земљишта, заштиту биљака 
од болести, корова и штеточина, 
прихрањивање /ђубрење и 
транспорт примарних 
пољопривредних производа;  

7) наводњавање биљних култура 
 
Подстицаји програмима из члана 5. тачка 

2) овог Правилника, обухватају набавку:  
1) квалитетних животиња на домаћем 

и страном тржишту: 
(a) приплодна грла млечних раса 

говеда, оваца и коза 
(b) приплодна грла говеда, оваца, 

коза и свиња која се користе за 
производњу меса;  

2) машина, алата и oпрeмe зa  
побољшање  организације и  
ефикасности сточарске 
производње и припрему, 
дистрибуцију и складиштење 
концентроване и кабасте сточне 
хране;  

3) машина и oпрeмe за  манипулацију, 
одлагање, сепарацију  и 
дистрибуцију чврстог и течног 
стајњака;  

4) машина за примарну и допунску 
обраду земљишта, ђубрење 
земљишта, сетву, заштиту биља, 
убирање, односно скидање усева, 
транспорт; 

5) опреме којом се штити добробит 
животиња;  

6) опреме за пчеларство;  
7) oпрeмe зa аквакултуру и 

рибарство;  
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8) опреме  за смештај и узгој млечних 
крава, товних јунади, оваца, коза, 
прасади и живине;  

9) опреме за производњу конзумних 
јаја. 

10) машина и опреме за прераду и 
припрему производа за тржиште. “ 

 
Члан 3. 

Члан 7. мења се и гласи:  
„Члан 7. 

Листа прихватљивих инвестиција за које 
се одобравају подстицаји из члана 5. овог 
Правилника усклађује се за сваку календарску 
годину према важећој законској и подзаконској 
регулативи за предметну област и као табеларни 
прилог је саставни део јавног позива .“ 

 
 

Члан 4. 
Члан 8. мења се и гласи:  

„Члан 8. 
Предмет  подстицаја је куповина добара и 

трошкови радова прихватљивих инвестиција. 
Подстицајима се не надокнађују:  

1) порези, укључујући и порез на 
додату вредност;  

2) царинске, увозне и остале 
административне таксе, као и 
накнада за потребне сагласности 
од државних институција и јавних 
предузећа;  

3) трошкови банкарске провизије, 
трошкови јемства и слично;  

4) трошкови превоза, монтаже и 
други оперативни трошкови;  

5) трошкови куповине, односно 
закупа земљишта;  

6) трошкови куповине половне 
опреме, механизације и 
материјала;  

7) допринос у натури (сопствени рад 
и материјал);  

8) набавка предметне инвестиције 
путем лизинга, цесије, 
компензације, асигнације или на 
други начин који представља 
гашење обавезе путем пребијања 
дугова.“ 

 
 

Члан 5. 
У члану 10. став 1 тачке 2), 3)  и 4) мењају се 

и гласе: 
2) нема евидентираних доспелих 

неизмирених дуговања према ЈЛС 
по основу јавних прихода, раније 
остварених подстицаја, субвенција 

3) нема евидентираних доспелих 
неизмирених накнада на име 
извршених комуналних услуга ЈП-
ЈКП којима је оснивач ЈЛС; 

4) је инвестиција реализована у 
периоду од 1.јануара текуће 
године, при чему се под 
реализацијом инвестиције у  
смислу овог правилника  сматра  

извршење свих радњи везаних за 
набавку предмета прихватљиве 
инвестиције (закључење 
купопродајног уговора, промет  
робе, издавање  докумената  који  
прате  робу, преузимање  робе, 
исплата  цене  у потпуности) као и 
стављање инвестиције у функцију 
у складу са наменом;  

 
 

Члан 6. 
У члану14. став 1 тачка 1) мења се и гласи: 

1) у Централну базу података о 
обележавању животиња код 
Управе за ветерину има 
пријављено до 20 кошница“ 

 
Члан 7. 

Члан 16. мења се и гласи:  
„Члан 16. 

Право на подстицај остварује се на 
основу Јавног позива а у складу Програмом и и 
планираним средствима у буџету општине 
Мајданпек.“ 

 
Члан 8. 

Члан 17. мења се и гласи:  
„Члан 17. 

Додела подстицаја врши се на основу 
Јавног позива за подношење захтева за 
остваривање права на подстицаје којег расписује 
Општинско веће општине Мајданпек за сваку 
календарску годину. 

Обавештење о објави јавног позива се 
објављује у средствима јавног информисања на 
локалном нивоу и на огласној табли Општинске 
управе Мајданпек.“ 

 
Члан 9. 

Члан 18. мења се и гласи:  
„Члан 18. 

Текст јавног позива из члана 17. овог 
Правилника садржи услове за остваривање 
права на подстицаје, потребну документацију 
којом се доказује испуњеност услова за 
остваривање права на подстицај, критеријуме за 
рангирање и одабир, рокове за подношење 
захтева и друге потребне информације. 

Текст јавног позива и обрасци захтева се 
објављују на званичној интернет презентацији 
општине Мајданпек (www.majdanpek.rs).“ 

 
 

Члан 10. 
Члан 20. мења се и гласи:  

„Члан 20. 
Пријем и административну обраду захтева 

по Јавном позиву врши Општинска управа 
Мајданпек – Одељење за привреду, јавне 
делатности и заједничке послове, по редоследу 
њиховог пристизања у складу са законом којим 
се уређује општи управни поступак. 

Након обраде, захтеви који су комплетни и 
у складу са условима Јавног позива се 
достављају Комисији иманованој од стране 
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Општинског већа Општине Мајданпек за 
спровођење Програма, на даље поступање. 

Чланови Комисије не смеју бити у сукобу 
интереса, односно не смеју одлучивати о 
пријавама пољопривредних газдинстава, 
задруга/удружења чији су чланови или имају 
економски интерес, политичке преференце или 
сродничке везе.“ 

 
 

 Члан 11. 
Члан 22. мења се и гласи:  

„Члан 22. 
Комисија врши бодовање и рангирање 

поднетих потпуних захтева према критеријумима 
дефинисаним јавним позивом у складу са 
Програмом. 

О спроведеном поступку по јавном позиву 
Комисија сачињава записник са ранг листом и 
извештај, и доставља их Општинском већу на 
даље поступање.  

На основу докумената из става 2. овог 
члана Општинско веће општине Мајданпек 
закључком доноси коначну одлуку о расподели и 
коришћењу подстицаја а појединачним 
решењима утврђује право на коришћење 
подстицаја. 

Подстицаји из става 3. овог члана се 
додељују у виду: 

1) бесповратних финансијских 
средстава 

2) добара“ 
 

Члан 12. 
У члану 23. ставу 2. бришу се речи „у ФЛЕР-

у“. 
 

Члан 13. 
Овај правилник ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном листу општине 
Мајданпек”.  

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МAЈДАНПЕК 
Број: 320-7 од 07.05.2021.године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

                                    Драган Поповић, с.р. 
___________ 

 
2377 

 
На основу члана 4. став 8. Закона о 

запосленима у аутономним покрајнама и јединицима 
локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/16, 
113/17 и 95/18), члана 33. Одлуке о Општинској 
управи (''Службени лист општина'', број 15/04, 3/05, 
12/05 и 5/06 и ''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 8/08, 10/08, 2/10, 9/12, 16/13, 21/13 и 12/17), а у 
вези члана  211. Закона о општем управном поступку 
("Службени гласник РС", број 18/16 и  95/18), 
начелник Општинске управе општине Мајданпек 
донео је 

 
 

П Р А В И Л Н И К  
о начину и садржају вођења службене 

евиденције  
о решавању у управним стварима у Општинској 

управи општине Мајданпек 
 
I 

Овим Правилником уређује се начин вођења 
службене евиденције о решавању у управним 
стварима коју воде службеници Општинске управе 
општине Мајданпек овлшћени за одлучивање у 
управним стварима, садржај службене евиденције, 
као и начин исказивања података о решавању у 
управним стварима.   

 
II 

 Службена евиденција из тачке I овог 
Правилника води се и исказује по управним 
областима: 1) народна одбрана, 2) инострани 
послови, 3) унутрашњи послови, 4) финансије 
(буџет), 5) промет робе и услуга, 6) индустрија, 
енергетика и рударство,7) пољопривреда, 
водопривреда, шумарство, сточарство, лов и 
риболов, 8) саобраћај и везе, 9) занатство, 
угоститељство и туризам,10) имовинско правни 
послови, 11) геодетски и катастарски послови, 2) 
урбанизам, грађевинарство, имовинско-стамбени 
послови, 13) рад и запошљавање, 4) здравље и 
социјална заштита, 15) борачко-инвалидска заштита, 
16) наука, образовање и култура и 17) остале 
области. 

III 
Службена евиденција из тачке I овог 

Правилника садржи податке о броју поднетих 
захтева, броју поступака покренутих по службеној 
дужности, начину и роковима решавања управних 
ствари у првостепеном и другостепеном поступку, 
броју решења која су поништена или укинута и броју 
одбачених захтева странака и обустављених 
поступака. 

Службена евиденција води се на обрасцу 
„Службена евиденција о решавању управних 
предмета“ који је саставни део овог Правилника. 

 
IV  

Службеници Општинске управе општине 
Мајданпек који су овлшћени за одлучивање у 
управним стварима дужни су да о решавању у 
управним стварима воде службену евиденцију из 
тачке III овог Правилника. 

О благовременом вођењу службене 
евиденције, времену и начину исказивања садржаја 
службене еведенције старају се шефови ужих 
организационих јединица у оквиру надлежности за 
поступање за решавање управних ствари по 
управним областима. 
 

V  
 Овај Правилник објавити у  „Службеном 
листу општине Мајданпек“ и на званичној интернет 
презентацији општине Мајданпек. 

 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

IV број 031-4/2021  од  05. маја 2021.год. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ, 
                                    Лидија Бинђеско, с.р. 
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