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На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник 
РС“ број 83/2014, 58/2015,  12/2016 – аутентично тумачење),  

члана 19-22. Правилника  о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса 
у области јавног информисања („Службени гласник РС “ број 16/2016  и  8/2017),  

члана 3. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС“ број 73/2019),  
члана 46. тачка 2. и 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/2007,  83/2014, 101/2016- други закон и 47/2018)  
члана 60. став 1. тачка 33. Статута општине Уб („Службени гласник општине Уб“ број 

4/2019),  
и Јавног позива за учешће на конкурсу суфинансирање пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања на територији општине Уб бр. 06-11-3/2022-01 од 3. 
марта 2022. године, и образложеног предлога Комисије за оцењивање пројеката и утврђивање 
предлoга за доделу средстава у области јавног информисања на територији општине Уб, број 
06-11-3-2/2022-01 од 15. априла 2022. године,  

Општинско веће општине Уб дана 19. априла 2022. године, доноси следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања на територији општине Уб у 2022. години 
 

1. Средства из буџета Општине Уб за 2022. годину намењена суфинансирање пројеката 
за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Уб у 
2022. години, у укупном износу од 3.535.000,00 динара одобравају се за реализацију пројеката 
увођења, побољшања  или проширења  програмских садржаја у новинама или електронским 
медијима, који се дистрибуирају или емитују на територији општине Уб, а од посебног су 
значаја за јавно информисање грађана општине Уб, укључујући и интернет странице уписане 
у регистар медија, следећим подносиоцима пројектних предлога: 

1) Милован Миловановић ПР Новинско издавачка агенција „Глас Тамнаве“ из Уба 
за пројекат „Убска панорама“ који ће се реализовати у медију „Глас Тамнаве“ у  укупном 
износу од 1.040.000,00 динара; 

2) Предузеће за маркетинг и информисање „RTV City“ д.о.о. из Уба за пројекат 
„Убски недељник“ који ће се реализовати у медију „RTV City“ у укупном износу од 
1.500.000,00 динара  

3) „Булат М. Пресс“ д.о.о. из Уба за пројекат „Општински информатор“ који ће 
реализовати у медију „МБ РАДИО“ у укупном износу од 360.000,00 динара; 

4) Владимир Урошевић ПР Производња радио и телевизијског програма МР Медиа 
Шабац из Шапца за пројекат „Видици развоја општине Уб“, који ће се реализовати у медију 
МР Медиа Шабац у укупном износу од 450.000,00 динара и 

5) Снежана Лазаревић, ПР веб портали LAGRANDE Ваљево за пројекат „Српски 
Холивуд Уб“, који ће се реализовати у медију веб портал LAGRANDE у укупном износу од 
185.000,00 динара 

 
2. Средства за суфинансирање пројеката којим ће се суфинансирати пројекти 

производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Уб у 
2022. години опредељена су у укупном износу од 3.735.000,00 динара Одлуком о буџету 
општине Уб за 2022. годину. 

 
3. Од наведених средства износ од 500.000,00 представља de minimis државну помоћ у 

складу са чл. 8. Закона о контроли државне помоћи. 
 

4. Не одобравају се средства за пројекат „Здравље деце темељ друштва“ Привредног 
друштва „Војвода 1914“ д.о.о. Мионица. 
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 5. Сви учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, дужни су 
да без одлагања, а најкасније у року од 8 (дана) дана од пријема решења, доставе нову 
спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима (образац – Ревидиран буџет 
пројекта) или обавештење да одустају од средстава која су им додељена. 
 
 6. Скенирано Решење о расподели средстава објављује се на званичном сајту општине 
Уб и доставља сваком учеснику конкурса у електронској форми. 
 

7. Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор у року од 30 дана 
од дана достављања овог решења учеснику конкурса, на начин и у складу са законом који 
регулише управне спорове. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Општина Уб је дана 3. марта 2022. године у дневном листу „Српски Телеграф“, као и на 

сајту општине Уб, објавила Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката 
производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Уб у 
2022. години (у даљем тексту: „Конкурс“), чија намена је суфинансирање производње 
медијских садржаја из области  јавног информисања који доприносе истинитом, 
непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Уб о темама 
од значаја за локалну заједницу, подижу квалитет информисања особа са инвалидитетом и 
припаднике националних мањина, као и суфинансирање пројеката организовања и учешћа на 
стручним, научним и пригодним скуповима као и пројектима унапређења професионалних и 
етичких стандарда у области јавног информисања за временски период од 12 месеци и износом 
средстава распоређених за пројектно суфинансирање од 3.735.000 динара, од чега најмањи 
износ средстава може износити 10.000,00 динара, а највећи износ средстава је ограничен на 
1.500.000,00 динара. 

Наведеном јавном позиву, претходило је решење Комисије за контролу државне помоћи 
број 401-00-00099/2022-01/3 од дана 23. фебруара 2022. године, у коме је утврђено постојање 
државне помоћи која се додељује у складу са Нацртом јавног позива за учешће на конкурсу за 
суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на 
територији општине Уб. 

На основу члана 24. став 3. Закона о јавном информисању и медијима („Службени 
гласник РС“ бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење), члана 19. став 1. 
Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања („Службени гласник РС“ број 16/2016 и 8/2017, у даљем тексту: „Правилник“) 
и тачке 3. Закључка о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање 
јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Уб број 06-11-3/2022-
01 од 3. марта 2022. године, председник Општинског већа општине Уб дана 6. априла 2022. 
године донео је Решење о образовању и именовању чланова Комисије за оцењивање пројеката 
и утврђивање предлoга за доделу средстава у области јавног информисања на територији 
општине Уб број 06-11-1/2022-01 (у даљем тексту: „Комисија“). 

Наведеним решењем формирана је Комисија коју чине Небојша Величковић, новинар из 
Ниша, изабран на предлог Друштва новинара Ниша, Нинослав Смиљковић, новинар из Врања, 
изабран на предлог ПРОУНС – Професионално удружење новинара Србије и Срђан Цонић, 
новинар РТС из Суботице, изабран на предлог Општине Уб. Комисија је преузела дужност да 
у складу са чланом 19. до 24. Правилника размотри и оцени пријаве поднете по јавном позиву 
за учешће на конкурсу и састави предлог, са образложењем, Општинском већу за доделу 
средстава у области јавног информисања на територији општине Уб. 

 
 



Страна 3 од 7 
 

На конкурс су поднели пројекте:  
1) Милован Миловановић ПР Новинско издавачка агенција „Глас Тамнаве Уб“, са 

седиштем у Убу, Ул.Краља Петра Првог бр.16, регистарски број NV000295. Предлог пројекта 
је „Убска панорама“, која је медијски пројекат намењен информисању грађана општине Уб у 
часопису „Глас Тамнаве“. Његова сврха је потпуно и правовремено информисање читалаца  о 
повезаним темама из области заштите и развоја људских права и демократије, образовања, 
науке, спорта и физичке културе, културног и уметничког стваралаштва и инфраструктуре у 
општини Уб, затим унапређења положаја младих, извештавање о раду спортских 
организација. Циљна група су пре свега, становници општине Уб али и житељи околних 
општина (Лајковац, Мионица, Љиг, Владимирци, Коцељева...) у којима се врши дистрибуира 
овај часопис. У сваком броју „Гласа Тамнаве“ који излази двонедељно (сваког другог 
четвртка), биће објављено по 7 или 8  текстова у 12 издања, односно укупно 90 текстова, а 
биће обезбеђено, од сваког броја, по 100 бесплатних примерака намењених дистрибуцији у 
згради општине Уб. Средства за која се аплицира: 1.449.000,00 динара, док је укупна вредност 
пројекта 1.831.000,00 динара. 

2) Привредно друштво „Војвода 1914“ д.о.о. Мионица, са седиштем у Мионици Ул. 
Мите Ракића бб, МБ:21603538, ПИБ:112081200. Назив пројекта је „Здравље деце-темељ 
друштва“ и има за циљ информисање становника општине Уб са акцентом на млађе генерације 
о важности бављења спортом, здравом начину живота и његовим предностима. Током трајања 
програма, биће реализован серијал од 12 текстова различитих новинарскох жанрова у оквиру 
пројекта „Здравље деце-темељ друштва“ и на афирмативни начин дати медијски простор свим 
успешним младим спортистима и рекреативцима са територије општине Уб, који су и циљна 
група овог пројекта, Циљна група су млади, и то од дечијег узраста који треба да стекну 
основне навике бављења спротом кроз редовну наставу физичког васпитања и спотрске 
секције, што ће допринети раном откривању талената који су уједно и највећи конзументи 
интернет садржаја. Потреба за физичком активношћу, данас је израженија него икад, с 
обзиром да ниво физичке активности није на завидном нивоу посебно у урбаним срединама, 
те је стога потребно подизати ниво свести младих. Период реализације пројекта је од 
01.јула.2022. године до 31. децембра 2022. године. Средства за која се аплицира: 436.000,00 
динара, док би вредност пројекта била 346.500,00 динара. 

3) Предузеће за маркетинг и информисање „RTV City“ д.о.о. Уб, са седиштем у Убу, 
Ул. Свете Поповића бр.57, МБ:20017368, ПИБ.103778474. Предлог пројекта је недељна 
информативна емисија „Убски недељник“, који би се одвијао кроз 40 медијских садржаја у 
трајању по 30 минута, које су заокружене тематске целине са фокусом на теме које су грађани 
сами изабрали као њима важне путем анкета а из области културе, развоја културног и 
уметничког стваралаштва, културне баштине, културног идентитета и афирмације културног 
наслеђа, поред тога, акценат се ставља на очување традиције, обичаја. Поменути медијски 
садржаји допринеће информисаности грађана општине Уб, развијању толеранције и неговању 
различитости, као једне од основних животних вредности. Жанрови ће да буду колажног, 
документарног типа, затим интервјуи, снимци догађања, репортаже и сл. Примарне циљне 
групе, били би житељи урбаних и руралних подручја општине Уб, грађани и грађанке старости 
од 18-65 година. Секундарне циљне групе, обухватале би запослене у: органима локалне 
самоуправе, институцијама, културним, спортским установама, затим удружења грађана, 
особе које припадају осетљивим и посебно рањивим групама. Средства за која се 
аплицира:1.500.000,00 динара, док би укупна вредност пројекта била 3.000.000,00 динара. 

4) Предузеће за занатске услуге, економску пропаганду, рекламу и маркетинг 
„Булат М“ Пресс д.о.о. – МБ Радио, са седиштем у Убу, Ул. Свете Поповића бр.101 Уб, 
МБ:17128507, ПИБ:101348840. Предлог пројекта обухвата недељну емисију „Општински 
информатор“, која би се произвела у 50 радијских емисија у трајању до 10 минута, у којима би 
се обрађивале различите теме од јавног значаја из области које су грађани сами изабрали као 
њима важне путем анкета а тичу се културе, развоја културног и уметничког стваралаштва, 
културне баштине, културног идентитета и афирмације културног наслеђа, поред тога, акценат 
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се ставља на очување традиције, обичаја. Поменути медијски садржаји допринеће 
информисаности грађана општине Уб, развијању толеранције и неговању различитости, као 
једне од основних животних вредности. Жанрови ће да буду колажног, документарног типа, 
затим интервјуи, снимци догађања, репортаже и сл. Примарне циљне групе, били би грађана 
општине Уб, старости од 18-55 година. Средства за која се аплицира: 360.000,00 динара, док 
би вредност пројекта била 460.000,00 динара. 

5) Владимир Урошевић ПР Производња радио и телевизијског програма „MR 
Media“ Шабац, са седиштем у Шапцу, Ул. Краља Милана број 5, МБ:66011232, 
ПИБ:112301183.  Предлог пројекта „Видици развоја-општина Уб“ представља 30-минутну 
форму која се бави актуелним дешавањима у области развоја друштва, привреде економије, 
културе, спорта, забаве и свих других тема које чине свакодневицу житеља општине Уб. 
Саговорници нису само челни људи општине, директори предузећа и установа, релевантни 
саговорници, већ и грађани, чији став je важан у свим сегментима живота. Циљ такође јесте, 
да се општина Уб на најбољи начин представи гледаоцима широм Србије. Циљна група су сви 
грађани општине Уб, Колубарског и Мачванског округа, на градском и сеоском подручју. 
Секундарне циљне групе су запослени у: локалним самоуправама овог региона, органима и 
организацијама, институцијама и установама и предузећима које пружају услуге грађанима 
општине Уб, док су крајњи корисници грађани и грађанке општине Уб, Колубарског и 
Мачванског округа. Средства за која се аплицира: 702.000,00 динара, док је укупна вредност 
пројекта 1.422.000,00 динара. 

6) Снежана Лазаревић, ПР веб портали LAGRANDE Ваљево, са седиштем у Ваљеву, 
Ул. Ресавска број 1, МБ:64895672, ПИБ:110540153. Предлог пројекта је „Српски Холивуд 
Уб“ и посматра Уб као нови центар филмске продукције показује како мале средине, кроз које 
прође аутопут и отвори перспективе развоја, могу постати „мале меке“ за производњу домаћих 
и страних филмова и серија, што је нови потенцијал са којим се могу упознати грађани 
Тамнавског краја. Уб је показао, у претходном периоду, да може да се такмичи „раме уз 
раме“ са великим филмским центрима. Пројектом ће се, путем 12 репортажа, интервјуа, 
осврта, коментара и анкета са уметницима и грађанима, предочити важност филмске 
продукције као новог убског бренда. Примарне циљне групе су грађани Уба, Убско позориште 
„Раша Плаовић“, сеоске месне заједнице, општина Уб, Центар за културу Уб и други. 
Секундарне циљне групе су Туристичка организација, угоститељски објекти, ловачко 
удружење, медијске куће. Средства за која се аплицира-360.000,00 динара, док је укупна 
вредност пројекта 483.520,00 динара. 

На основу одредаба Правилника и у складу са Законом о јавном информисању и 
медијима, чланови Комисије су имали увид у податке добијене од Регулаторног тела за 
електронске медије (РЕМ) и Савета за штампу, па је извршена провера документације поднете 
на конкурс, која се односила се на испуњеност услова за учешће на конкурсу и поштовање рокова. 
Прегледом пристигле документације, установљено је да су сви учесници конкурса, поднели 
потпуне и благовремене пријаве, о чему је Комисија саставила Записник о раду стручне 
комисије за оцену пројеката и давање предлога о расподели средстава по конкурсу за 
суфинансирање проjеката из области jавног информисања на територији општине Уб у 2022. 
години број 06-11-3-2/2022-01 од 15. априла 2022. године. 

 
Дана 15. априла 2022. године у Убу, Комисија за оцену пројеката поднетих на конкурс 

за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања 
на територији општине Уб у 201. години је на основу члана 25. став 1. Закона о јавном 
информисању и медијима и члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 
јавног интереса у области јавног информисања, извршила оцену свих пројеката поднетих на 
конкурс и утврдила Предлог о расподели средстава са образложењем број 06-11-3-3/2022-01 
од истог датума. Појединачно ценећи све поднете пројекте, Комисија је предложила да се 
средства доделе наведеним подносиоцима пројекта: 
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• Милован Миловановић ПР новинско издавачка агенција Глас Тамнаве Уб - Убска 
панорама: Документација подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом року. Укупна 
вредност предлога пројекта је 1.831.000,00 динара. Подносилац је предложио суфинансирање 
пројекта у износу од 1.449.000,00 динара, што не прелази 80% вредности пројекта, нити износе 
утврђене конкурсом. Сврха пројекта је потпуно и правовремено информисање из области 
заштите и развоја људских права и демократије, развоја образовања, науке, спорта и физичке 
културе, културног и уметничког стваралаштва, развоја инфраструктре на територији општине 
Уб. Циљ пројекта је у складу са програмским приоритетима конкурса. 90 медијских садржаја 
биће објављено у часопису Глас Тамнаве. Из описа активности јасно се сагледава како ће 
пројекат бити реализован. Резултати и индикатори добро дефинисани и мерљиви. Комисија 
сматра да ће се реализацијом овог пројекта остварити значајан утицај на опште информисање 
грађана Уба кроз обраду широког спектра тема од јавног интереса. Буџет предимензиониран 
али је у складу са пројектованим активностима. Трошак видљивост пројекта је неприхватљив 
са аспекта пројектног суфинансирања. Комисија предлаже да се пројекат подржи са 1.040.000 
динара и то у делу персоналних трошкова у целости и део оперативних трошкова сем трошка 
који се односи на видљивост пројекта. 

• RTV City д.о.о. Уб – Убски недељник: Документација подносиоца је комплетна и 
пристигла је у траженом року. Укупна вредност предлога пројекта је 3.000.000,00 динара. 
Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у износу од 1.500.000,00 динара, што не 
прелази 50% вредности пројекта, нити износе утврђене конкурсом. Овим пројектом 
подносилац ће произвести 40 телевизијских емисија дужине до 30 минута које су заокружене 
тематске целине са фокусом на теме које су грађани сами изабрали као њима важне путем 
анкета из области културе, спорта, развоја културног и уметничког стваралаштва, културне 
баштине, културног идентитета и афирмације општег културно историјског наслеђа, очувања 
традиције, обичаја, туризма. Емисије ће бити емитоване на програму ТВ Сити. Циљ и циљне 
групе су добро постављени, активности детаљно и веома детаљно образложене и пружају јасан 
увид у ток реализације пројекта. Поседује кадровске и техничке капацитете за реализацију 
пројекта. Буџет је добро разрађен и у складу са пројектним активностима. Комисија сматра да 
је ово најбоље написан пројекат на конкурсу и да ће се његовом реализацијом остварити 
значајан утицај из више важних тема за које грађани Уба имају јавни интерес да буду 
информисани. Комисија предлаже да се пројекат подржи у потпуности са 1.500.000 динара. 

• Булат М Пресс д.о.о. РЈ МБ Радио Уб – Општински информатор: Документација 
подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом року. Укупна вредност предлога пројекта 
је 460.000,00 динара. Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у износу од 
360.000,00 динара, што не прелази 80% вредности пројекта, нити износе утврђене конкурсом. 
Производњом и емитовањем 50 радијских информативних медијских садржаја које су 
заокружене тематске целине из области културе, спорта, културног и уметничког 
стваралаштва, културне баштине, културног идентитета и афирмације културно историјског 
наслеђа, очување традиције, обичаја, туризма и живота у општини Уб апликант жели да 
допринесе повећању нивоа информисаности грађана општине Уб и подизању нивоа свести о 
неопходности неговања културе, културног идентитета, културе различитости, дијалога и 
толеранције. Теме ће бирати слушаоци анкетом, а емисије ће бити емитоване на МБ радију. 
Тема пројекта у складу је са наменом конкурса. Циљеви и циљне групе добро дефинисани, 
активности прецизно и детаљно разрађене. Подносилац пројекта располаже потребним 
техничким и кадровским капацитетима за реализацију пројекта. Буџет реалан, прецизан и у 
складу са пројектним активностима. Комисија предлаже да се захтев подржи у потпуности са 
360.000 динара. 
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• МР Медиа Шабац – Видици развоја општине Уб: Документација подносиоца је 
комплетна и пристигла је у траженом року. Укупна вредност предлога пројекта је 1.422.000,00 
динара. Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у износу од 702.000,00 динара, што 
не прелази 50% вредности пројекта, нити износе утврђене конкурсом. Пројектом је предвиђена 
производња 6 ТВ емисија од по 30 минута које се баве актуелним дешавањима које чине 
свакодневницу житеља општине Уб. Емисије би се емитовале на ТВ АС, а циљ је да се чује и 
пренесе глас народа. Тема је у складу са наменом конкурса и од интереса је реализацију и 
остваривање јавног интереса грађана Уба. Број и врста медијских садржаја су веома јасно и 
прецизно наведени, а активности веома детаљно разрађене и пружају јасан увид у ток 
реализације пројекта. Буџет прецизан и разрађен али предимензиониран, па комисија 
предлаже да се пројекат подржи са 450.000 динара. 

• Снежана Лазаревић ПР Веб Портали ЛАГРАНДЕ Ваљево – Српски Холивуд Уб: 
Документација подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом року. Укупна вредност 
предлога пројекта је 483.520,00 динара. Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 
износу од 360.000,00 динара, што не прелази 80% вредности пројекта, нити износе утврђене 
конкурсом. Сврха пројекта је указати на важност филмске продукције као новог убског бренда. 
Апликант то жели постићи продукцијом и објавом 12 медијских садржаја. Комисија сматра да 
је тема важна за грађане Уба.  Пројекат представља заокружену тематску целину. Буџет 
предимензиониран за предвиђену врсту и број медијских садржаја, па комисија предлаже да 
се пројекат подржи са 185.000 динара. 

 
Образложење Комисије за пројекат „3дравље деце темељ друштва“ који није 

подржан је следеће: Документација подносиоца Војвода 1914 д.о.о. Мионица је комплетна 
и пристигла је у траженом року. Укупна вредност предлога пројекта је 436.000,00 динара. 
Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у износу од 346.000,00 динара, што не 
прелази 80% вредности пројекта, нити износе утврђене конкурсом. Основни циљ пројекта је 
информисање становника општине Уб, са акцентом на млађе генерације, о важности бављења 
спортом, здравом начину живота и његовим предностима. Врста предвиђених медијских 
садржаја није прецизно дефинисана, значај пројекта недовољно образложен и написан тако да 
није уверио комисију у неопходност реализације овог пројекта. Споран је утицај пројекта на 
планирану циљну групу. Капацитети и искуство којима подносилац располаже не гарантују 
успешну реализацију пројекта. 
 

Чланом 25. Закона о јавном информисању и медијима, одлуку о расподели средстава 
доноси руководилац органа који је расписао конкурс, а на основу образложеног предлога 
Комисије.  

 
У складу са напред  наведеним, Општинско веће општине Уб  је у целости прихвата 

Предлог о расподели средстава са образложењем Комисије за оцењивање пројеката и 
утврђивање предлoга за доделу средстава у области јавног информисања на територији 
општине Уб, па је на основу наведеног, одлучено као у диспозитиву решења.  

 
Скенирано Решење о расподели средстава објављује се на званичном сајту општине Уб 

и доставља сваком учеснику конкурса у електронској форми, у складу са чланом 25. 
Правилника.  
 

 
 
 




