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На основу члана 25. став 1. и 2. Закона о јавном информисању и медијима („Службени 

гласник РС“ број 83/2014 и 58/2015) члана 24. став 1. и 2. и члана 25 став 1. Правилника о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања 

(„Службени гласник РС“ број 126/2014 и 16/2016) и Јавног позива за учешће на конкурсу за 

суфинасирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на 

територији општине Уб од 31.01.2019. године, 

 Општинско веће општине Уб, 21. марта 2019. године, доноси 

 

Р е ш е њ е 

о додели средстава за суфинасирање 

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања 

на територији општине Уб 

 

 1. ДОДЕЉУЈУ СЕ средства за суфинансирање пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања на територији општине Уб и то за 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 

инвалидитем и припаднике националних мањина, за период април 2019 – март 2020. године, 

у укупном износу од 2.980.000 динара, и то:  

• Предузеће за маркетинг и информисање „RTV City“ доо, МБ: 20017368, ПИБ: 

103778474, Свете Поповића 57, 14210 Уб, за пројекат Недељна информативна емисија 

„Убски недељник“, износ од 1.500.000 динара; 

• Предузеће „Булат М. Пресс“ доо РЈ МБ Радио, МБ: 17128507, ПИБ: 101348840, 

Ул. Свете Поповића 101, 14210 Уб, за пројекат '' Општински информатор, износ од 360.000 

динара; 

• Милован Миловановић ПР Новинско издавачка агенција Глас Тамнаве Иве 

Андрића 1, МБ: 60878927, ПИБ: 105218839, 14210 Уб, за пројекат „Убска панорама“, износ 

од 1.000.000 динара; 

• Слађана Стевановић ПР Веб Портали Патак Онлине Ваљево, МБ: 64172565, 

ПИБ: 109439041, Проте Матеје 1/II, 14000 Ваљево, за пројекат „О раду локалне самоуправе 

из прве руке“, износ од 120.000 динара. 

 

 2. Додељена средства из тачке 1. извршаваће се са раздела 5,  глава 5, функција 830, 

позиција 86, економска класификација 423 – услуге по уговору, Одлуке о буџету општине Уб 

за 2019. годину („Службени гласник општине Уб“ број 19/2018) и то узносу 1/12 одобреног 

износа до 20-ог у месецу за текући месец. 

 

3. Обавезе из тачке 1, а које доспевају у 2020. години, имају се измирити највише до 

износа средстава који ће за ту намену бити одобрен Одлуком о буџету општине Уб за 2020. 

годину, и то узносу 1/12 одобреног износа до 20-ог у месецу за текући месец. 

 

 4. НЕ ДОДЕЉУЈУ СЕ средства за суфинансирање пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања на територији општине Уб и то за суфинасирање 

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 

инвалидитем и припаднике националних мањина, и то:  
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1) Радио дифузно друштво РТВ АС, МБ: 07862270, ПИБ: 100083030, Краља Милана 9, 

15000 Шабац, за пројекат „Регион данас“. 

2) Реорганизација Ниш д.о.о., МБ: 20823208, ПИБ: 107543996, Наде Томић 21, 18000 

Ниш, за пројекте „Основни појмови економије за новинаре“ и „Да роде не заобилазе Уб“ 

3) Савез Срба из региона, МБ: 28167911, ПИБ: 108894426, Краљице Марије 47, 11000 

Београд, за пројекат „Српско коло Уб“ 

4) Предузеће за производњу и промет рачунарске опреме Direct Link д.о.о., МБ: 

17199943, ПИБ: 102137362, Мике Аласа 9, 11000 Београд, за пројекте „Наше место: Уб“ и 

„Еко Уб“ 

5) Синдикат новинара Србије, МБ: 17452886, ПИБ: 102466294, Ресавска 28, 11000 

Београд, за пројекат „Бранимо наша, а чувамо ваша права 

6)  Новости дана.рс д.о.о. Ниш – Медијана, МБ: 21206270, ПИБ: 109587728, Наде Томић 

21, 18000 Ниш, за пројекте „Безбедност и здравље на раду“ и „Туризам и угоститељство као 

лек за незапосленост и сиромаштво у Општини Уб“. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Уб је дана 31. јануара 2019. године. године донело 

Закључак о распоређивању средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања на територији општине Уб бр. 06-18-13/2019-01, 

којим је за пројектно финансирање опредељено 3.000.000,00 динара, од чега 2.900.000,00 дин 

за конкурс којим се суфинасирају пројекти производње медијских садржаја (98,81% од 

опредељених средстава), а 35.000,00 дин за пројекте организовања и учеша на стручним, 

научним и пригодним скуповима као и пројектима унапређења професионалних и етичких 

станрда у области јавног информисања (1,19% од опредељених средстава) и 65.000,00 дин за 

појединачна давања за пројекте који нису били планирани у време расписивања конкурса 

(ванредне околности, хитне реализације и друго). 

 Општинско веће општине Уб је дана 31.01.2019. године на Facebook страници 

Општине Уб и у листу „Српски Телеграф“ објавило Јавни позив за учешће на конкурсу 

суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на 

територији општине Уб са критеријумима за оцену пројекта на основу којих ће се 

додељивати средства, роковима за предузимање конкурсних радњи и позивом новинарским и 

медијским удружењима као и медијским стручњацима заинтересованим за рад у комисији– 

тачка 6. јавног позива. 

 По наведеном јавном позиву, поднето је 10 (десет) предлога пројеката за 

суфинансирање. 

Председник Општинског већа општине Уб, под бројем 06-21-12/2019-01 од 

21.02.2019. године, донео је решење о Решење о образовању и именовању чланова Комисије 

за оцењивање пројеката и утврђивање предлoга за доделу средстава у области јавног 

информисања на територији општине Уб, у даљем тексту Комисија. 

 Комисија, на основу члана 25. став 1. Закона о информисању и медијима и члана 24. 

став 2. Правилника о о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области 

јавног информисања, доставила је доносиоцу овог решења под бројем 06-21-12/2019-01-2 од 

21.03.2019. године предлог, са образложењем, доделе средстава за суфинансирање пројеката 

по објављеном јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Уб. 

 Комисија je констатовала: 

- да је поднето 10 пријава за пројектно суфинансирање; 
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- да сви предлози за пројектно финансирање задовољавају формалне услове конкурса, о 

чему је састављен Записник о испуњености услова за учешће на конкурсу бр. 06-21-12/2019-

01-1 од 25.02.2019. године, 

- да је укупна вредност буџета пројеката 7.606.652,00 динара, да се за суфинансирање 

од тог износа укупно тражи 5.416.652,00 динара, што чини 71.21% од  вредности укупног 

буџета пријављених пројеката; 

 Комисија у свом предлогу, као претходно питање, утврђује реални износ средстава 

буџета општине Уб за суфинансирање поднетих пројеката, а да се на основу тако утврђеног 

износа одреди износ за све време суфинасирања – 12 месеци. 

Комисија је је утврдила да су благовремено поднете, уредне и да испуњавају услове 

утврђене јавним позивом за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Уб, објављеним на 

Facebook страници Општине Уб и у листу „Српски Телеграф“, односно да задовољавају 

захтев Општинског већа да поседују капацитет дневног информисања о актуелностима из 

општине Уб и предложила да се прихвате и суфинансирају следеће пријаве пројеката 

 

1) Предузеће за маркетинг и информисање „RTV City“ доо, МБ: 20017368, ПИБ: 

103778474, Свете Поповића 57, 14210 Уб, за пројекат Недељна информативна емисија 

„Убски недељник“ у износу од 1.500.000,00 дин. Општи циљ пројекта је повећање општег 

степена информисаности становника општине Уб кроз квалитетан информативан садржај. 

Подносилац пројекта поднео је пријаву за телевизијски програм (65 ТВ емисија, 52 редовна и 

13 ванредних, свака у трајању од 60 минута у периоду од 12 месеци и које се емитују преко 

кабловске мреже КДС ПТТ, као и ИПТВ Телекома Србије за територију општине Уб), са 

буџетом пројекта од 1.887.000,00 динара, са траженим износом за суфинансирање од 

1.500.000,00 динара (79,80% од укупног буџета). 

2) Предузеће „Булат М. Пресс“ доо РЈ МБ Радио, МБ: 17128507, ПИБ: 101348840, uл. 

Свете Поповића 101, 14210 Уб, за пројекат „Производња медијских садржаја из области 

јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и 

потуном информисњу свих грађана Општине Уб о темама од посебног значаја за 

локалну заједницу, у складу са Законом о јавном информисању, а у сарадњи са свим 

општинским институцијама“ у износу од 360.000,00 дин. Подносилац пројекта поднео је 

пријаву за радијски програм (52 радијске емисије у трајању од 60 минута и 1.000 прилога 

везаних за информисање – 3 до 5 минута, 10 пута на дан и које се емитују преко лакалне 

радио станице у Убу), са буџетом пројекта од 460.000,00 динара, са траженим износом за 

суфинансирање од 360.000,00 динара (80,00% од укупног буџета). 

3) Милован Миловановић ПР Новинско издавачка агенција Глас Тамнаве, МБ: 

60878927, ПИБ: 105218839, Иве Андрића 1, 14210 Уб, за пројекат „Убска панорама“, чији је 

циљ објективно информисање грађана општине Уб о дешавањима и актуелностима из јавног 

живота Уба, а везане су за рад локалне самоуправе и живот локалне заједнице у износу од 

1.000.000,00 дин. Подносилац пројекта поднео је пријаву, са буџетом пројекта од 

1.703.052,00 динара, са траженим износом за суфинансирање од 1.361.052,00 динара (78,90% 

од укупног буџета). 

4) Слађана Стевановић ПР Веб Портали Патак Онлине Ваљево, МБ: 64172565, ПИБ: 

109439041, Проте Матеје 1/II, 14000 Ваљево, за пројекат „О раду локалне самоуправе из 

прве руке“, чији циљ је правовремено емитовање свих потребних информација које се тичу 

општине Уб, а те информације биће пласиране кроз 44 медијска садржаја на посталу 

www.patak.co.rs.  Укупна вредност пројекта је 390.000,00 динара, а тражени износ за 

суфинансирање је 300.000,00 динара, односно 76,92% учешћа. Предложени буџет није 

избаланисира и не одговара стварним трошковима потребним за реализацију пројекта, због 

чега Комисија предлаже да укупан износ за суфинансирање пројекта буде 120.000,00 динара. 

 

  

http://www.patak.co.rs/
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 Комисија је предложила да се одбију следеће пријаве следећих пројеката:  

 

1) Радио дифузно друштво РТВ АС, МБ: 07862270, ПИБ: 100083030, Краља Милана 9, 

15000 Шабац, за пројекат „Регион данас“, којим је предвиђена реализација 7 информативних 

емисија месечно, 84 на годишњем нивоу, с циљем обезбеђивања размене информација, идеја 

и мишљења. Укупна вредност пројекта је 224.000,00 динара, а тражени износ за 

суфинансирање је 154.000,00 динара, што представља 68,75% учешћа. Тражена средства за 

суфинасирање далеко превазилазе могућности буџета општине Уб за услуге информисања. 

2) Реорганизација Ниш д.о.о., МБ: 20823208, ПИБ: 107543996, Наде Томић 21, 18000 

Ниш, за пројекте: 

• „Основни појмови економије за новинаре“, где ће магистри економије и 

дипломирани економисти који се баве новинарством пренети новинарима основна знања о 

економским појмовима са којима се сусрећу у свом раду и то кроз 3 (три) медијска садржаја, 

од којих 2 (два) којима ће бити најављен медијски скупм, а 1 (један) представљен у форми 

извештаја на порталу Новости дана.рс. Укупна вредност пројекта је 40.000,00 динара, а 

тражени износ за суфинансирање је 35.000,00 динара (87,50% од укупног буџета). 

Подносилац пријаве није доставио оверену изјаву да учеснику конкурса није изречене мере 

од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину 

дана, због кршења професионалних и етичких стандарда; односно оверену изјаву да су након 

изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће 

поновити. Поред тога, захтев за суфинансирање пројекта постављен је у износу до вишем од 

80% вредности предложеног пројекта., а подносилац пријаве конкурисао је са више од једног 

пројекта по конкурсу. 

• „Да роде не заобилазе Уб“, чији је циљ да текстовима и видео прилозима о 

наталитету и стерилитету становницима Општине Уб укажу на важност репродуктивног 

здравља и правовременог формирања породице кроз 12 ауторских текстова са фото 

галеријама на порталу новостидана.рс Подносилац пријаве конкурисао је са више од једног 

пројекта по конкурсу. 

3) Савез Срба из региона, МБ: 28167911, ПИБ: 108894426, Краљице Марије 47, 11000 

Београд, за пројекат „Српско коло Уб“, чији је циљ информисање грађана пореклом из 

Хрватске и БиХ о остваривању својих права у бившем завичају, као и информисање о 

могућностима за остваривање права на територији општине Уб. Укупна вредност пројекта је 

615.000,00 динара, а тражени износ за суфинансирање је 400.000,00 динара (65,04% од 

укупног буџета). Подносилац пријаве није доставио оверену изјаву да учеснику конкурса 

није изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у 

последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда; односно оверену 

изјаву да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се 

сличан случај неће поновити. 

4) Предузеће за производњу и промет рачунарске опреме Direct Link д.о.о., МБ: 

17199943, ПИБ: 102137362, Мике Аласа 9, 11000 Београд, за пројекте:  

• „Наше место: Уб“, чији је циљ представљање новог лица Уба, а планирано је 

објављивање једне репортаже опремљене квалитетним фотографијама на ударним 

страницама часописа Наше место. Укупна вредност пројекта је 128.000,00 динара, а тражени 

износ за суфинансирање је 50.000,00 динара (39,06% од укупног буџета). Подносилац 

пријаве конкурисао је са више од једног пројекта по конкурсу. Тражена средства за 

суфинасирање далеко превазилазе могућности буџета општине Уб за услуге информисања. 

• „Еко Уб“, чији је циљ информисање грађана о постојећим еколошким стандардима 

праћењем рада Секретаријата за заштиту животне средине о реализацији пројекта 

регионалног центра за управљање комуналним отпадом „Каленић“ (по потписивању 

меморандума), а планирано је објављивање 30 актуелних вести из области екологије и 3 (три) 

репортаже на интернет порталу Наше место. Укупна вредност пројекта је 1.200.000,00 

динара, а тражени износ за суфинансирање је 500.000,00 динара (41,67% од укупног буџета). 



Страна 5 од 5 

Подносилац пријаве конкурисао је са више од једног пројекта по конкурсу. Тражена средства 

за суфинасирање далеко превазилазе могућности буџета општине Уб за услуге 

информисања. 

5) Синдикат новинара Србије, МБ: 17452886, ПИБ: 102466294, Ресавска 28, 11000 

Београд, за пројекат „Бранимо наша, а чувамо ваша права“, чији је циљ подизање нивоа 

знања новинара и медијских радника о њиховим законским правима, обавезама и писмености 

кроз 5 (пет) медијских садржаја на сајту Синдиката новинара Србије. Укупна вредност 

пројекта је 1.200.000,00 динара, а тражени износ за суфинансирање је 500.000,00 динара 

(77,81% од укупног буџета). Тражена средства за суфинасирање далеко превазилазе 

могућности буџета општине Уб за услуге информисања. 

6) Новости дана.рс д.о.о. Ниш – Медијана, МБ: 21206270, ПИБ: 109587728, Наде 

Томић 21, 18000 Ниш, за пројекте:  

• „Безбедност и здравље на раду“, где ће дипломирани инжењер заштите на раду, 

инспектор безбедности и здравља на раду у пензији и новинари који прате ову проблематику 

кроз 5 школских часова пренети новинарима основна знања о овој области, што ће бити 

медијски испраћено кроз 3 (три) медијска садржаја, од којих 2 (два) којима ће бити најављен 

медијски скупм, а 1 (један) представљен у форми извештаја на порталу Новости дана.рс. 

Укупна вредност пројекта је 40.000,00 динара, а тражени износ за суфинансирање је 

35.000,00 динара (87,50% од укупног буџета). Подносилац пријаве није доставио оверену 

изјаву да учеснику конкурса није изречене мере од стране државних органа, регулаторних 

тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и 

етичких стандарда; односно оверену изјаву да су након изрицања казни или мера предузете 

активности које гарантују да се сличан случај неће поновити. 

• „Туризам и угоститељство као лек за незапосленост и сиромаштво у Општини 

Уб“, чији је циљ повећање привредних активности и животног стандарда у Општини Уб, 

кроз 20 (двадесет) текстова и 4 (четири) видео прилога. Укупна вредност пројекта је 

247.000,00 динара, а тражени износ за суфинансирање је 196.000,00 динара (79,35% од 

укупног буџета). Подносилац пријаве конкурисао је са више од једног пројекта по конкурсу. 

 

Комисија је, на основу члана 25. став 1. Закона о информисању и медијима 

(„Службени гласник РС“ број 83/2014 и 58/2015) и члана 24. став 2. Правилника о о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања 

(„Службени гласник РС“ број 126/2014 и 16/2016),  доставила Општинском већу општине Уб 

овај записник као предлог, са образложењем, доделе средстава за суфинансирање пројеката 

по објављеном јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Уб. 

 

Општинско веће општине Уб у целини прихвата предлог Комисије. 

 

На основу свега напред наведеног, решено је као у диспозитиву. 

Ово решење, решење доставити лицима којима су одобрена средства и лицима којима 

нису одобрена средства и објавити, скенираног, на веб-сајту општине Уб. 

Ово решење је коначно, али се против истог тужбом може покренути управни спор 

код Управног суда Србије у року од 30 дана од дана пријема решења. 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-25-7/2019-01 

Датум: 21.03.2019. године 

Дарко Глишић 

 


