
 Страна 1     -   Број  6.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     12.3.2020. године 
  

 

 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
68. 

Председник општине Врњачка Бања, на 
основу чл.19, 21, 22 и чл.24.Закона о јавној 
својини (''Службени гласник РС'', бр. 72/11, 
88/2013 и 105/2014, 104/2016 - др. закон, 
108/2016 и 113/2017), чл.4. Закона о комуналним 
делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 
104/2016 и 95/2018) члана 28. Одлуке o начину 
поступања са непокретностима које су у јавној 
својини општине Врњачка Бања, односно на 
којима општина Врњачка Бања има посебна 
својинска овлашћења, (''Сл. лист општине 
Врњачка Бања'', бр. 28/16-пречишћен текст), и 
чл.55. Статута општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.12/19), на предлог 
Комисије за спровођење поступка располагања 
непокретностима у јавној својини, доноси 

 
ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ  ПРОСТОРА ДА КОРИСТE ЈАВНА 
ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком  даје се јавним 
предузећима на коришћење пословни простора 
на кп.бр.3239/12 КО Ново Село за обављање 
комуналне делатности од општег итереса и 
делатности од јавног интереса по иницијативи за 
пресељење корисника објеката са кп.503/17 КО 
Врњачка Бања Општинскe стамбенe агенцијe 
Врњачка Бања из Врњачке Бање и то: 
-ЈП  за газдовање заштитним шумама 
Врњачке Бање ''Шуме- Гоч'' Врњачка Бања из 
објекта бр.3 на кп.503/17 КО Врњачка Бања у 
објекте 11 површине 208м2  и 13 површине 37м2 
на кп.бр.3239/12 КО Ново Село са коришћењем 
дела парцеле кп.бр.3239/12 КО Ново Село у 
површини  од 3505м2 све према скицама 
Општинскe  стамбенe агенцијe  Врњачка Бања из 
Врњачке Бање,  
- ЈП за обављање комуналних делатности 
''Белимарковац'' Врњачка Бања из објеката бр.1 
и 2 на кп.503/17 КО Врњачка Бања у делове 
објекта 1 – приземње површине 189м2 и 3 у 
површини од 546м2 на кп.бр.3239/12 КО Ново 
Село са коришћењем дела парцеле кп.бр.3239/12 
КО Ново Село у површини  од 4706м2 и 
заједничким коришћењем прилазне 

саобраћајнице чија површина је 1747м2 све 
према скицама Општинскe стамбенe агенцијe 
Врњачка Бања из Врњачке Бање, 
-ЈКП  комуналном предузећу ''Бањско 
зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања из објекта 
бр.4 на кп.503/17 КО Врњачка Бања у делове 
објекта 1- поткровље површине 189м2  и 3 у 
површини од 546м2 на кп.бр.3239/12 КО Ново 
Село са коришћењем дела парцеле кп.бр.3239/12 
КО Ново Село у површини  од 9087м2 и 
заједничким коришћењем  прилазне 
саобраћајнице чија површина је 1747м2 све 
према скицама Општинскe стамбенe агенцијe 
Врњачка Бања из Врњачке Бање. 

Обавезује се Општинска стамбена 
агенција  Врњачка Бања из Врњачке Бање да 
достави податке о бројевима инфраструктурних 
прикључака и доказима о измиреним обавезама и 
за локацију са које се пресељавају на кп.503/17 
КО Врњачка Бања наведена јавна предузећа и са 
локације на коју се пресељавају на кп.бр. 3239/12 
КО Ново Село. 

Простор из става 1. се даје да користе 
јавна предузећа из претходног члана овог става, 
ради обављања делатности у складу са 
оснивачким актом на период док та правна лица 
обављају поверене послове од јавног интереса и 
имају статус лица  чији је већински власник 
капитала општина Врњачка Бања, без 
могућности уписа права коришћења код Службе 
за катастар непокретности за КО Врњачка Бања. 
 

Члан 2. 
Јавна предузећа општине Врњачка Бања 

из претходног члана ове одлуке преузимају да 
користи наведени простор из чл. 1. ове Одлуке и 
обавезни су да исти користе у складу са 
природом и наменом простора и да истим 
управљају у складу са Законом о јавној својини, 
подзаконским прописима и важећим актима 
општине Врњачка Бања и измирују све обавезе 
везане за коришћење инфраструктурних 
прикључака у функцији наведеног простора у 
објектима као и друге обавезе везане за 
коришћење наведеног простора. 

Примопредаја врши се записнички након 
закључивања уговора са општином према прило-
женим  скицама Општинскe стамбенe агенцијe 
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Врњачка Бања из Врњачке Бање које су саставни 
део ове одлуке. 
 

Члан 3. 
Јавна предузећа општине Врњачке Бање 

немају право располагања, отуђења, стављања 
хипотеке или другог терета на описаној 
непокретности, што се ближе регулише уговором 
између Општине и наведених јавних предузећа. 
По закључењу уговора са општином Врњачка 
Бања којим ће се уредити међусобна права и 
обавезе, јавна предузећа општине Врњачке Бање  
преузимају да користе простор из чл. 1 ове 
Одлуке. 
 

Члан 4. 
Јавна предузећа општине Врњачке Бање 

не могу на наведеним непокретностима изводити 
никакве радове сем радова текућег одржавања  
без сагласности општине прибављене сходном 
применом  поступка из чл.63. Одлуке o начину 
поступања са непокретностима које су у јавној 
својини општине Врњачка Бања, односно на 
којима општина Врњачка Бања има посебна 
својинска овлашћења (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.28/16-пречишћен текст и 
19/17). 

Општина Врњачка Бања коришћење  
непокретности из чл.1. ове одлуке може да 
одузме ако се не користи  у функцији 
остваривања оснивачким актом поверене 
делатности од општег интереса  тих правних 
лица, као и ако се користе супротно закону, 
другом пропису или природи и намени 
пословног простора, као и у случају потребе за 
извршавање других надлежности од општег 
интереса општине. 
 

Члан 5. 
Општинско правобранилаштво је у 

обавези да спроведе поступке да регулише 
(правно и финансијски) статус прикључака на 
инфраструктуру и достави доказ о томе приликом 
примопредаје непопкретности из чл.1. ове 
Одлуке.  
 

Члан 6. 
Председник општине Врњачка Бања  

закључује уговоре са јавним предузећима 
општине Врњачке Бање о коришћењу простора 
из чл.1.ове Одлуке. 
 

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

објављивања у ''Сл. листу општине Врњачка 
Бања''.  

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 Број: 361-1/20 и 46-10/20 од 11.3.2020.године 

                                                                                                               
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                     Бобан Ђуровић, с.р. 
__________________________________________ 
                                                                                                               
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
 
69. 

Општинско веће општине Врњачка Бања, 
на 23. редовној седници одржаној дана 
9.3.2020.године, на основу члана 46. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 
бр.129/07, 83/14-др закон, 101/16-др закон и 
47/18), чл.25. Закона о јавном информисању и 
медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 
58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење), члана 
24. став 1. Правилника о суфинансирању 
пројеката за остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања („Службени 
гласник РС“, број 16/2016 и 8/2017), чл. 95-97. 
Уредбе о правилима за доделу државне помоћи 
(„Службени гласник РС“ бр:13/10, 100/11, 
91/12,37/13, 97/13 и 119/14),  Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2020.годину 
(„Сл.лист“ општине Врњачка Бања, број 41/19), 
Решења Комисије за контролу држвне помоћи 
бр.9-858/19 од 3.1.2020.године, Решења о 
расписивању конкурса за суфинансирање 
пројеката за остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања на територији 
Општине Врњачка Бања у 2020.год. бр.400-18/20 
од 6.1.2020.године, Јавног позива за учешће на 
конкурсу за суфинансирање пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања на територији Општине Врњачка 
Бања у 2020.год. бр.400-16/20 од 6.1.2020.године, 
Предлога Комисије за расподелу средстава са 
образложењем од 28.2.2020.год., чл. 59. Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 
Врњачка Бања'', бр. 12/19) и чл.33. Пословника 
Општинског већа („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.7/09 и 6/18), донело је, 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о додели средстава из буџета општине 

Врњачка Бања за пројекте 
којима се остварује јавни интерес у области 

јавног информисања у 2020. години 
I 

Средства у износуод 9.000.000,оо дин. 
распоређују се за реализацију следећих 

пројеката: 
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Р. бр. Подносилац 
пројекта 

Назив пројекта Назив медија Одобрена 
средства 

1. 1Mix media 2009 

Краљево 

„Променадом 
врњачке 
лепотице“ 

Телевизијски 
програм 

200.000,00 

2. 2„Prime 
time“Марина 
Миљковић Дабић  

„У Врњачкој 
Бањи-све у своје 
време“ 

Интернет портал 100.000,00 

3. 3„РТВ Врњачка 
Бања“ доо 

„Врњачка поп 

радионица“  

Радијски програм 1.250.000,00 

4. 4„РТВ Врњачка 
Бања“ доо 

„Врњачка Бања 
данас и овде“ 

Телевизијски 
програм 

4.500.000,00 

5. 9„ADD production“ 

Крушевац 

„Чувари 
историје у 
Врњачкој Бањи“ 

Телевизијски 
програм 

250.000,00 

6. 1Max Mari 
Production 
Краљево 

„Пут до туриста 
у Врњачкој 
Бањи иде преко 
хотела“ 

Интернет портал 100.000,00 

7. 1Агенција за 
продукцију 
„Online“Љубиша 
Лешевић 

„Врњачка Бања-
Краљица 
континеталног 
туризма“ 

Интернет портал 150.000,00 

8. 1Радио телевизија 
Крушевац доо 

Мостови који 
спајају (обале, 
времена и људе) 
серијал 

Телевизијски 
програм 

250.000,00 

9. 1„Инфо 24“ Медиа 
доо Београд 

„Врњачка Бања 
данас“ 

Телевизијски 
програм 

350.000,00 

10. 1„RM Production“ 

Радомир Матовић, 

Конванлук  

„Туризам у 
Врњачкој Бањи 
на ТВ Пинку“ 

Интернет портал и 
телевизијски 
програм 

100.000,00 

11. 2РТВ Краљево и 
Ибарске новости 
доо Краљево 

„Врњачка Бања-
српски Монте 
Карло“ 

Телевизијски 
програм 

950.000,00 
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12. 2„Инфопрес 036“ -
Краљево 

„Моја светла 
будућност“ 

Интернет портал 100.000,00 

13. 

„Alo media 
system“ doo 

 

 

 

„Упознај 
Србију-Врњачка 
Бања“ 

 

 

Штампани медиј 

 

 

250.000,00 

 

14. 

 

„Мелос доо 
Краљево“ 

„Врњачка 
хроника“ 

Телевизијски 
програм 

 

250.000,00 

15. Adria media Group 
doo 

„Врњачка Бања-
одрживи 
туризам“ 

Интернет портал 200.000,00 

16.   УКУПНО 9.000.0000,00 

Директни корисник 2-Председник општине и општинско веће, Програмска класификација 1201-0004 
Програмска активност0004-Остваривање јавног интереса у области јавног информисања, економска 
класификација 423-Услуге по уговору у износу од 9.000.000,00 дин. 

II 
 Нису подржани следећи пројекти: 
 

 
Р. бр. 

Подносилац пројекта Назив пројекта Назив медија 

1. 2Mix media 2009 
Краљево 

„Трагом судбине“ портал 

2. 3Direct Link Doo 
Београд 

„Еко Врњачка 
Бања“ 

Интернет портал 

3. 4Direct Link Doo 
Београд 

Наше 
место:Општина 
Врњачка Бања 

Штампани медиј 

4. 8„ADD production“ 
Крушевац 

„У здравом телу 
здрав дух“ 

Интернет портал 

5. 1Лига за истраживачко 
новинарство 
Крушевац 

„усусрет поглављу 
27-Еколошки 
проблеми општине 
Врњачка Бања“ 

Интернет портал  

6. 1Удружење грађана 
„Post info group“ 

Имаш право! –
искористи га. 

Интернет портал 

7. 1НИД Компанија 
Новости АД Београд 

„Од старих 
Римљана до наших 
дана-представница 
српског 
континенталног 
туризна“ 

Штампани медиј 
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8. 1„Global media 
broadcast“ 

„Културно благо 
Врњачке Бање“ 

Интернет портал 

9. 1Новинска агенција 
„Бета“ доо Београд  

„О Врњачкој Бањи-
медијски сервис у 
служби грађана“ 

Интернет портал 

10. 2Предузеће за 
производњу ТВ 
програма „Minacord 
media“доо Београд 

„Атлас Србије-
Врњачkа Бања“ 

Телевизијски 
програм  

11. 2Институт за одржви 
развој и заштиту 
животне средине 
Зелени круг 

„Еколошке 
разгледнице из 
Врњачке Бање“ 

Штампани медиј 

12. 2РТВ „Bell amie“ доо 
Ниш 

„Бања по мери 
туриста“ 

Телевизијски 
програм 

13. 2Мултикултура Србије, 
Мала Врбница, 
Крушевац 

„Прошлост, 
садашњост и 
будућност Руса у 
Врњачкој Бањи“ 

Интернет портал 

14. 2Агенција за 
консалтинг „Лотис“  

Медијска 
писменост младих 
Врњачк Бање 

Интернет портал 

15. 2„Дневник“ ад за 
новинско-издавачку 
делатност, Нови Сад 

Живот-производња 
здраве хране и 
лековито биље 

Штампани медиј 

16. 2Proglas Public Relation 
doo 

„Водич кроз 
дијабетис“ 

Телевизијски 
програм 

17.  Удружење 
„Рефлектор“ Чачак 

Где је Бања, ту сам 
ја“ 

 

Интернет портал 

 

18. 

 
 

„Реорганизација“ доо 
Ниш 
 
 

„Заједно до посла у 
Врњачкој Бањи“ 
 
 

Инернет портал  
 
 

19. 

 
 
 

Новости  дана РС, 
Ниш Медиана 
 
 
 

  
Интернет портал 
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III 
На основу овог решења Председник 

општине Врњачка Бања закључиће уговор са 
сваким учесником конкурса који је добио 
средства за суфинансирање пројеката наведених 
у тачки I овог решења. 

 
IV 

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања“ и  на веб-сајту општине 
Врњачка Бања www.vrnjackabanja.gov.rs,  и 
доставити свим учесницима конкурса у 
електронској форми. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Правни основ: На основу члана 25. Закона о 
јавном информисању и медијима 
(„Службени гласник РС“, број 83/14, 58/2015 
и 12/2016-аутентично тумачење) и чл.24. 
Правилника о суфинансирању пројеката за 
остваривање јавног интереса у области 
јавног информисања („Службени гласник 
РС“, број 16/2016 и 8/2017) одлуку о 
расподели средстава са образложењем 
доноси руководилац органа који је расписао 
конкурс, а на основу предлога комисије о 
расподели средстава са образложењем. 

Општинско Веће општине Врњачка Бања, 
на основу Решења Комисије за контролу држвне 
помоћи бр.9-858/19 од 3.1.2020.год., Решења о 
расписивању конкурса за суфинансирање 
пројеката за остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања на територији 
општине Врњачка Бања у 2020.години бр.400-
18/20 од 6.1.2020.године и Решења о 
распоређивању средстава за суфинансирање 
пројеката за остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања на територији 
Врњачке Бање у 2020.години бр.400-17/20 од 
6.1.2020.год. је упутило Јавни позив за учешће на 
конкурсу за суфинансирање пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања на територији општине Врњачка 
Бања у 2020. годинибр. 400-16//20 од 
6.1.2020..год. ( удаљем тексту Конкурс). 
 Конкурс је расписан у свему према 
одредбама Закона о јавном информисању и 
медијима и  Правилника о суфинансирању 
пројеката за остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања, a објављенје 
10.1.2020.год. на огласној табли и веб-сајту 
општине Врњачка Бања 
www.vrnjackabanja.gov.rs, и у дневним 

новинама „Вечерње новости“ и  позив је био 
отворен закључно са 30.1.2020. године. За 
конкурс је било укупно опредељено 9.000.000,00 
дин.за суфинанисрање пројеката. 

Комисија за оцењивање пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања на територији општине Врњачка 
Бања у 2020.години, формирана Решењем 
Председника општине Врњачка Бања, бр.020-
34/20 од 26.2.2020.године, разматрала је 
приспеле пројекте, који су претходно прегледани 
од стране Комисије (формиране Решењем 
Председника општине ВрњачкаБања, бр.020-
25/20 од 30.1.2020.године) ,која је утврдила 
испуњеност услова за учешће на конкурсу и 
поштовање рокова. 

Комисија је извршила оцену пројеката 
дана 28.2.2020.год. Приликом оцењивања 
наведених пројеката, Комисија је пошла од 
критеријума утврђених Правилником о 
суфинансирању пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања и Јавни 
мпозивом бр.400-16/20 од 6.1.2020.године. 
 До рока, предвиђеног конкурсом, 
пристигло је 34 предлога пројекта, и све пријаве 
биле благовремене,  потпуне и комплетне. 
Учесник конкурса могао је да предложи 
суфинансирање пројекта у износу који не 
прелази 80% вредности пројекта за штампане 
медије, радио, интернет медије и новинске 
агенције, и за производњу медијских садржаја за 
телевизију који  не прелази 50% вредност 
пројекта. Конкурсом је предвиђено да се 
попројекту може одобрити минимално 10.000,00 
дин.по пројекту,  а максимално 4.500.000,00 дин. 
            Комисија је, полазећи од критеријума за 
оцену пројеката, констатовала да 15 пројеката из 
чл.1.овог Решења испуњавају критеријуме у 
складу са Правилником о суфинансирању 
пројеката за остваривање јавног интереса у 
областијавног информисања и Јавним позивом за 
учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката 
за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања за 2020.годину бр.400-16/20 од 
6.1.2020.год. и одлучила је да ти пројекти буду 
подржани средствима локалне самоуправе, 
сматрајући да преосталих 19 (деветнааест) 
предложених пројеката, наведених у тачки 2. 
овог Решења, не треба да буде суфинансирано, уз 
образложење за сваки пројекат појединачно, са 
којима се Општинско веће у потпуности 
сложило. 
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Пројектима из члана 1. Решења којима 

нису одобрена средства у укупном износу за који 
су подносиоци пројекта аплицирали, потребно је 
да подносиоци прилагоде пројектне активности 
са одобреним износом или доставе обавештење 
да су одустали од средстава који су им додељена. 

 
СРЕДСТВА СУ ОДОБРЕНА ЗА СЛЕДЕЋЕ 
ПРОЈЕКТЕ: 

1.Подносилац пријаве,“Mix Media2009“ 
доо – телевизијски програм Краљево,  заведено 
на писарници Општинске управе Врњачка Бања 
бр.9-53/20 од 22.01.2020.године., конкурисала је 
са предлогом пројекта „Променадом врњачке 
лепотице“. Укупна вредност пројекта је 
4.400.000,00 динара, од чега су 2.100.000,00 
динара средства за која се аплицира из буџета 
јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат 
је у складу са критеријумима из члана 18. став 1. 
и став 2. Правилника и то: мером у којој је 
пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања и мером 
пружања веће гаранције привржености 
професионалним и етичким медијским 
стандардима. 

    У оквиру мере у којој је предложена 
пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања, посебну 
вредност пројекту дајеусклађеност пројекта са 
реалним проблемима, потребама и приорите-
тима циљних група, евидентан значајан степен 
утицаја пројекта на квалитет информисања 
циљне групе,(члан 18. став 2. тачка 1. Алинеја 4., 
тачка 2. Алинеја 2. Правилника). 

     Предложене пројектне активности 
доприносе развоју медијског плурализма, развоју 
људских права и истини-
том, непристрасном,  правовременом и потпу-
ном информисању грађана, односно подесне су 
да остваре јавни интерес у области јавног 
информисања дефинисан чланом 15. Закона о 
јавном информисању и медијима (у даљем 
тексту: Закон).  

     У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. 
алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и 
оправданост трошкова пројекта, предлог је да се 
пројекат не подржи у захтеваном износу од 
2.100.000,00 динара, већ у износу од 200.000,00 
динара, и то у делу персоналних трошкова. 
2.Подносилац пријаве,“Prime time“ – интернет 
портал Марина Миљковић Дабић, ул. Новице 
Јолића бр.20, заведено на писарници Општинске 
управе Врњачка Бања бр.9-121/20 од 
30.01.2020.године., конкурисала је са предлогом 

пројекта „У Врњачкој Бањи-све у своје време“. 
Укупна вредност пројекта је  828.000,00 динара, 
од чега 660.000,00 динара средства за која се 
аплицира из буџета јединице локалне 
самоуправе. Наведени пројекат је у складу са 
критеријумима из члана 18. став 1. и став 2. 
Правилника и то: мером у којој је пројектна 
активност подобна да оствари јавни интерес у 
области јавног информисања и мером пружања 
веће гаранције привржености професионалним и 
етичким медијским стандардима. 

     У оквиру мере у којој је предложена 
пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања, посебну 
вредност пројекту дајеусклађеност пројекта са 
реалним проблемима, потребама и приоритетима 
циљних група, евидентан значајан степен утицаја 
пројекта на квалитет информисања циљне групе, 
(члан 18. став 2. тачка 1. Алинеја 4., тачка 2. 
Алинеја 2. Правилника). 

    Предложене пројектне активности допри-
носе 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 складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. 
Правилника, ценећи буџет и оправданост 
трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не 
подржи у захтеваном износу од 660.000,00 
динара, већ у износу од 100.000,00 динара, и то у 
делу персоналних трошкова. 
3.Подносилац пријаве, „РТВ Врњачка Бања“ – 
радијски програм доо Врњачка Бања, ул. Врњачка 
бр.1,заведен на писарници Општинске управе 
Врњачка Бања бр.9-110/20 од 29.1.2020.године,  
конкурисао је са предлогом пројекта „Врњачка 
поп радионица“.Укупна вредност пројекта је 
1.875.000,00 динара, од чега 1.500.000,00динара 
средства за која се аплицира из буџета јединице 
локалне самоуправе. Наведени пројекат је у 
складу са критеријумима из члана 18. став 1. и 
став 2. Правилника и то: мером у којој је 
пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања и мером 
пружања веће гаранције привржености 
професионалним и етичким медијским 
стандардима. 

У оквиру мере у којој је предложена 
пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања, посебну 
вредност пројекту да је постојање јасно 
идентификованих  и јасно дефинисаних потреба 
циљних група, усклађеност пројекта са реалним 
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проблемима, потребама и приоритетима циљних 
група, усклађеност планираних активности са 
циљевима,  очекиваним резултатима и потребама 
циљних група, евидентан значајан степен утицаја 
пројекта на квалитет информисања циљне групе,  
разрађеност и изводљивост плана реализације 
пројекта,економска оправданост предлога буџета 
у односу на циљ и пројектне активности (члан 18. 
став 2. тачка 1. Алинеја 3. и 4., тачка 2. Алинеја 1., 
2., и 4., тачка 4. алинеја2. 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 складу са чланом 18. став 1. тачка 4. 
алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и 
оправданост трошкова пројекта, предлог је да се 
пројекат не подржи у захтеваном износу од 
1.500.000,00 динара, већ у износу од 
1.250.000,00динара. 
4.Подносилац пријаве, „РТВ Врњачка Бања“ – 
телевизијски програм доо Врњачка Бања, ул. 
Врњачка бр.1, заведен на писарници Општинске 
управе Врњачка Бања бр.9-111/20 од 
29.1.2020.године,  конкурисао је са предлогом 
пројекта „Врњачка Бања – данас и овде“.Укупна 
вредност пројекта је 9.000.000,00 динара, од чега 
4.500.000,00динара средства за која се аплицира 
из буџета јединице локалне самоуправе. 
Наведени пројекат је у складу са критеријумима 
из члана 18. став 1. и став 2. Правилника и то: 
мером у којој је пројектна активност подобна да 
оствари јавни интерес у области јавног 
информисања и мером пружања веће гаранције 
привржености професионалним и етичким 
медијским стандардима. 

У оквиру мере у којој је предложена 
пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања, посебну 
вредност пројекту дајепостојање јасно 
идентификованих  и јасно дефинисаних потреба 
циљних група, усклађеност пројекта са реалним 
проблемима, потребама и приоритетима циљних 
група, усклађеност планираних активности са 
циљевима,  очекиваним резултатима и потребама 
циљних група, евидентан значајан степен утицаја 
пројекта на квалитет информисања циљне групе,  
разрађеност и изводљивост плана реализације 
пројекта, економска оправданост предлога буџета 
у односу на циљ и пројектне активности (члан 18. 
став 2. тачка 1. Алинеја 3. и 4., тачка 2. Алинеја 1., 
2., и 4., тачка 4. алинеја2. 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 складу са чланом 18. став 1. тачка 4. 
алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и 
оправданост трошкова пројекта, предлог је да се 
пројекат подржи у захтеваном износу од 
4.500.000,00 динара. 
5.Подносилац пријаве „Add production“ – 
телевизијски програм Крушевац, ул. Балкансака 
бр.71, заведен на писарници Општинске управе 
Врњачка Бања бр.9-115/20 од 29.1.2020.године 
конкурисала је са предлогом пројекта „Чувари 
историје у Врњачкој Бањи“. Укупна вредност 
пројекта је 1.540.720,00динара, од чега 
770.360,00динара средства за која се аплицира из 
буџета јединице локалне самоуправе. Наведени 
пројекат је у складу са критеријумима из члана 
18. став 1. и став 2. Правилника и то: мером у 
којој је пројектна активност подобна да оствари 
јавни интерес у области јавног информисања и 
мером пружања веће гаранције привржености 
професионалним и етичким медијским 
стандардима. 

У оквиру мере у којој је предложена 
пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања, посебну 
вредност пројекту дајеусклађеност пројекта са 
реалним проблемима, потребама и 
приоритетима циљних група, разрађеност и 
изводљивост плана реализације 
пројекта,економска оправданост предлога 
буџета у односу на циљ и пројектне активности 
(члан 18. став 2. тачка 1. Алинеја 3., тачка 2. 
алинеја 4., тачка 4. алинеја 2. Правилника). 

Предложене пројектне активности 
доприносе развоју медијског плурализма, 
развоју људских права и 
истинитом, непристрасном,  правовременом и 
потпуном информисању грађана, односно 
подесне су да остваре јавни интерес у области 
јавног информисања дефинисан чланом 15. 
Закона о јавном информисању и медијима (у 
даљем тексту: Закон).  

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. 
алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и 
оправданост трошкова пројекта,  као и 
економску оправданост предлога буџета у 
односу на циљ и пројектне активности, предлог 
је да се пројекат не подржи у захтеваном износу 
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од 770.360,00 динара, већу износу од 250.000,00 
динара. 
6.Подносилац пријаве „ Max Mari Production “ – 
интернет портал, Краљево, заведен на 
писарници Општинске управе Врњачка Бања 
бр.9-56/20 од 22.01.2020.године конкурисала је 
са предлогом пројекта „Пут до туриста у 
Врњачкој Бањи иде преко хотела“. Укупна 
вредност пројекта је 528.000,00динара, од чега 
су 420.000,00динара средства за која се аплицира 
из буџета јединице локалне самоуправе. 
Наведени пројекат је у складу са критеријумима 
из члана 18. став 1. и став 2. Правилника и то: 
мером у којој је пројектна активност подобна да 
оствари јавни интерес у области јавног 
информисања и мером пружања веће гаранције 
привржености професионалним и етичким 
медијским стандардима. 

У оквиру мере у којој је предложена 
пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања, посебну 
вредност пројекту дајеусклађеност пројекта са 
реалним проблемима, потребама и 
приоритетима циљних група, разрађеност и 
изводљивост плана реализације 
пројекта,економска оправданост предлога 
буџета у односу на циљ и пројектне активности 
(члан 18. став 2. тачка 1. Алинеја 3., тачка 2. 
алинеја 4., тачка 4. алинеја 2. 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 складу са чланом 18. став 1. тачка 4. 
алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и 
оправданост трошкова пројекта,  као и 
економску оправданост предлога буџета у 
односу на циљ и пројектне активности, предлог 
је да се пројекат не подржи у захтеваном износу 
од 420.000,00 динара,већ у износу од 100.000,00 
динара. 
7.Подносилац пријаве „On line“ – интернет 
портал, Љубиша Лешевић Краљево, ул. Бошка 
Тошковића бр.15, заведен на писарници 
Општинске управе Врњачка Бања бр.9-141/20 од 
3.2.2020.год., предато пошти 30.01.2020.год. 
конкурисала је са предлогом пројекта „Врњачка 
Бања-Краљица континеталног туризма“. Укупна 
вредност пројекта је 1.900.000,00 динара, од чега 
1.200.000,00динара средства за која се аплицира 
из буџета јединице локалне самоуправе. 
Наведени пројекат је у складу са критеријумима 

из члана 18. став 1. и став 2. Правилника и то: 
мером у којој је пројектна активност подобна да 
оствари јавни интерес у области јавног 
информисања и мером пружања веће гаранције 
привржености професионалним и етичким 
медијским стандардима. 

У оквиру мере у којој је предложена 
пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања, посебну 
вредност пројекту дајеусклађеност пројекта са 
реалним проблемима, потребама и приоритетима 
циљних група, разрађеност и изводљивост плана 
реализације пројекта,економска оправданост 
предлога буџета у односу на циљ и пројектне 
активности (члан 18. став 2. тачка 1. Алинеја 3., 
тачка 2. алинеја 4., тачка 4. алинеја 2. 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 складу са чланом 18. став 1. тачка 4. 
алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и 
оправданост трошкова пројекта,  као и 
економску оправданост предлога буџета у 
односу на циљ и пројектне активности, предлог 
је да се пројекат не подржи у захтеваном износу 
од 1.200.000,00 динара, већ у износу од 
150.000,00 динара. 
8.Подносилац пријаве „Радио Телевизија 
Крушевац“ – телевизијски програм, заведен на 
писарници Општинске управе Врњачка Бања 
бр.9-132/20 од 31.1.2020.год. конкурисала је са 
предлогом пројекта „Мостови који спајају 
(обале, времена и људе)“ серијал. Укупна 
вредност пројекта је 3.160.000,00динара, од чега 
су 1.580.000,00динара средства за која се 
аплицира из буџета јединице локалне 
самоуправе. Наведени пројекат је у складу са 
критеријумима из члана 18. став 1. и став 2. 
Правилника и то: мером у којој је пројектна 
активност подобна да оствари јавни интерес у 
области јавног информисања и мером пружања 
веће гаранције привржености професионалним и 
етичким медијским стандардима. 

У оквиру мере у којој је предложена 
пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања, посебну 
вредност пројекту дајеусклађеност пројекта са 
реалним проблемима, потребама и 
приоритетима циљних група, разрађеност и 
изводљивост плана реализације пројекта, 
економска оправданост предлога буџета у 
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односу на циљ и пројектне активности (члан 18. 
став 2. тачка 1. Алинеја 3., тачка 2. алинеја 4., 
тачка 4. алинеја 2. 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 складу са чланом 18. став 1. тачка 4. 
алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и 
оправданост трошкова пројекта,  као и 
економску оправданост предлога буџета у 
односу на циљ и пројектне активности, предлог 
је да се пројекат не подржи у захтеваном износу 
од 1.580.000,00 динара, већ у износу од 
250.000,00 динара. 
9.Подносилац пријаве, “Info 24 media“ доо 
Београд – телевизијски програм, заведен на 
писарници Општинске управе Врњачка Бања 
бр.9-143/20 од 3.2.2020.год., предато пошти 
30.01.2020.год., конкурисао је са предлогом 
пројекта „Врњачка Бања данас“. Укупна 
вредност пројекта 4.908.000,00динара, од чега су 
2.442.000,00 динара средства за која се аплицира 
из буџета јединице локалне самоуправе. 
Наведени пројекат је у складу са критеријумима 
из члана 18. став 1. и став 2. Правилника и то: 
мером у којој је пројектна активност подобна да 
оствари јавни интерес у области јавног 
информисања и мером пружања веће гаранције 
привржености професионалним и етичким 
медијским стандардима. 

У оквиру мере у којој је предложена 
пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања, посебну 
вредност пројекту да је постојање 
идентификованих  и јасно дефинисаних потреба 
циљних група, усклађеност пројекта са реалним 
проблемима, потребама и приоритетима циљних 
група, евидентан значајан степен утицаја 
пројекта на квалитет информисања циљне 
групе,(члан 18. став 2. тачка 1. Алинеја 3., 4., тачка 
2. Алинеја 2. 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 складу са чланом 18. став 1. тачка 4. 
алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и 

оправданост трошкова пројекта, предлог је да се 
пројекат не подржи у захтеваном износу од 
2.442.000,00 динара, већ у износу од 
350.000,00динара. 
10.Подносилац пријаве „ RM Production “ 
Радомир Матовић – интернет портал и 
телевизијски програм, Кованлук, Краљево,  
заведен на писарници Општинске управе 
Врњачка Бања бр.9-124/20 од 30.01.2020.године 
конкурисала је са предлогом пројекта „Туризам 
у Врњачкој Бањи“. Укупна вредност пројекта је 
446.000,00динара, од чега су 227.000,00динара 
средства за која се аплицира из буџета јединице 
локалне самоуправе. Наведени пројекат је у 
складу са критеријумима из члана 18. став 1. и 
став 2. Правилника и то: мером у којој је 
пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања и мером 
пружања веће гаранције привржености 
професионалним и етичким медијским 
стандардима. 
  У оквиру мере у којој је предложена 
пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања, посебну 
вредност пројекту дајеусклађеност пројекта са 
реалним проблемима, потребама и 
приоритетима циљних група, разрађеност и 
изводљивост плана реализације 
пројекта,економска оправданост предлога 
буџета у односу на циљ и пројектне активности 
(члан 18. став 2. тачка 1. Алинеја 3., тачка 2. 
алинеја 4., тачка 4. алинеја 2. 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 складу са чланом 18. став 1. тачка 4. 
алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и 
оправданост трошкова пројекта,  као и 
економску оправданост предлога буџета у 
односу на циљ и пројектне активности, предлог 
је да се пројекат не подржи у захтеваном износу 
од 227.000,00 динара, већу износу од 100.000,00 
динара. 
11.Подносилац пријаве, Привредно душтво 
„Радио Телевизија Краљево и Ибарске новости“ 
– телевизијски програм доо, Краљевo, заведен на 
писарници Општинске управе Врњачка Бања 
бр.9-126/20 од 31.01.2020.године, конкурисао је 
са предлогом пројекта „Врњачка Бања-српски 
Монте Карло“. Укупна вредност пројекта 
6.377.000,00динара, од чега су 3.178.000,00 
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динара средства за која се аплицира из буџета 
јединице локалне самоуправе. Наведени 
пројекат је у складу са критеријумима из члана 
18. став 1. и став 2. Правилника и то: мером у 
којој је пројектна активност подобна да оствари 
јавни интерес у области јавног информисања и 
мером пружања веће гаранције привржености 
професионалним и етичким медијским 
стандардима. 
  У оквиру мере у којој је предложена 
пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног  информисања, посебну 
вредност пројекту да је постојање 
идентификованих  и јасно дефинисаних потреба 
циљних група, усклађеност пројекта са реалним 
проблемима, потребама и приоритетима циљних 
група, евидентан значајан степен утицаја 
пројекта на квалитет информисања циљне 
групе,(члан 18. став 2. тачка 1. Алинеја 3., 4., тачка 
2. Алинеја 2. 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 складу са чланом 18. став 1. тачка 4. 
алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и 
оправданост трошкова пројекта, предлог је да се 
пројекат не подржи у захтеваном износу од 
3.178.000,00 динара, већ у износу од 
950.000,00динара. 
12.Подносилац пријаве „ Инфопрес 036“ – 
интернет издавање и маркетинг, Краљево, 
заведен на писарници Општинске управе 
Врњачка Бања бр.9-97/20 од 27.1.2020.године, 
конкурисао је са предлогом пројекта „Моја 
светла будућност“ Укупна вредност пројекта је 
930.000,00 динара, од чега 475.000,00 
динарадинара средства за која се аплицира из 
буџета јединице локалне самоуправе. Наведени 
пројекат је у складу са критеријумима из члана 
18. став 1. и став 2. Правилника и то: мером у 
којој је пројектна активност подобна да оствари 
јавни интерес у области јавног информисања и 
мером пружања веће гаранције привржености 
професионалним и етичким медијским 
стандардима. 
  У оквиру мере у којој је предложена 
пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања, посебну 
вредност пројекту дајепостојање јасно 
идентификованих  и јасно дефинисаних потреба 
циљних група, усклађеност пројекта са реалним 

проблемима, потребама и приоритетима циљних 
група, разрађеност и изводљивост плана 
реализације пројекта,мерљивост индикатора 
који омогућавају праћење реализације 
пројекта(члан 18. став 2. тачка 1. Алинеја 3. и 4., 
тачка 2. алинеја 3. и 4. Правилника). 
  Предложене пројектне активности 
доприносе развоју  медијског  плурализма, 
развоју људских права и 
истинитом, непристрасном,  правовременом и 
потпуном информисању грађана, односно 
подесне су да остваре јавни интерес у области 
јавног информисања дефинисан чланом 15. 
Закона о јавном информисању и медијима.  
  У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. 
алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и 
оправданост трошкова пројекта, предлог је да се 
пројекат не подржи у захтеваном износу од 
475.000,00 динара, већ у износу од 100.000,00 
динара. 
13.Подносилац пријаве „ Alo media system“ доо 
Београд – штампани медиј,. Београд, 
ул.Косовска 26/III заведен на писарници 
Општинске управе Врњачка Бања бр.9-95/20 од 
27.1.2020.године, конкурисао је са предлогом 
пројекта „Упознај Србију-Врњачка Бања“ 
Укупна вредност пројекта је 2.800.000,00динара, 
од чега су 900.000,00динара средства за која се 
аплицира из буџета јединице локалне 
самоуправе. Наведени пројекат је у складу са 
критеријумима из члана 18. став 1. и став 2. 
Правилника и то: мером у којој је пројектна 
активност подобна да оствари јавни интерес у 
области јавног информисања и мером пружања 
веће гаранције привржености професионалним и 
етичким медијским стандардима. 

У оквиру мере у којој је предложена 
пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања, посебну 
вредност пројекту дајепостојање јасно 
идентификованих  и јасно дефинисаних потреба 
циљних група, усклађеност пројекта са реалним 
проблемима, потребама и приоритетима циљних 
група, разрађеност и изводљивост плана 
реализације пројекта,мерљивост индикатора 
који омогућавају праћење реализације 
пројекта(члан 18. став 2. тачка 1. Алинеја 3. и 4., 
тачка 2. алинеја 3. и 4. Правилника). 

Предложене пројектне активности 
доприносе развоју медијског плурализма, 
развоју људских права и 
истинитом, непристрасном,  правовременом и 
потпуном информисању грађана, односно 
подесне су да остваре јавни интерес у области 
јавног информисања дефинисан чланом 15. 
Закона о јавном информисању и медијима.  
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У складу са чланом 18. став 1. 
тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и 
оправданост трошкова пројекта, предлог је да се 
пројекат не подржи у захтеваном износу од 
900.000,00 динара, већ у износу од 250.000,00 
динара. 
14.Подносилац пријаве,Телевизија Мелос – 
Предузеће за издавачку делатност, радио и 
телевизију Мелос, доо Краљево, ул. Хајдук 
Вељкова бр.2 заведен на писарници Општинске 
управе Врњачка Бања бр.9-97/20 од 
27.1.2020.године, конкурисао је са предлогом 
пројекта „Врњачка хроника“ Укупна вредност 
пројекта је 1.647.000,00динара, од чега су 
820.000,00динара средства за која се аплицира из 
буџета јединице локалне самоуправе. Наведени 
пројекат је у складу са критеријумима из члана 
18. став 1. и став 2. Правилника и то: мером у 
којој је пројектна активност подобна да оствари 
јавни интерес у области јавног информисања и 
мером пружања веће гаранције привржености 
професионалним и етичким медијским 
стандардима. 

У оквиру мере у којој је предложена 
пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања, посебну 
вредност пројекту да је постојање јасно 
идентификованих  и јасно дефинисаних потреба 
циљних група, усклађеност пројекта са реалним 
проблемима, потребама и приоритетима циљних 
група, разрађеност и изводљивост плана 
реализације пројекта,мерљивост индикатора 
који омогућавају праћење реализације 
пројекта(члан 18. став 2. тачка 1. Алинеја 3. и 4., 
тачка 2. алинеја 3. и 4. Правилника). 

Предложене пројектне активности 
доприносе развоју  медијског  плурализма, 
развоју људских права и 
истинитом, непристрасном,  правовременом и 
потпуном информисању грађана, односно 
подесне су да остваре јавни интерес у области 
јавног информисања дефинисан чланом 15. 
Закона о јавном информисању и медијима (у 
даљем тексту: Закон).  

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. 
алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и 
оправданост трошкова пројекта, предлог је да се 
пројекат не подржи у захтеваном износу од 
820.000,00 динара, већ у износу од 250.000,00 
динара. 
15.Подносилац пријаве, „Adria media Group“ – 
интернет портал, доо Београд, ул. Влајковићева 
бр.8 заведен на писарници Општинске управе 
Врњачка Бања бр.9-116/20 од 29.1.2020.године, 
конкурисао је са предлогом пројекта „Врњачка 
Бања-одрживи туризам“ Укупна вредност 

пројекта је 1.725.000,00динара, од чега су 
800.000,00 динара средства за која се аплицира 
из буџета јединице локалне самоуправе. 
Наведени пројекат је у складу са критеријумима 
из члана 18. став 1. и став 2. Правилника и то: 
мером у којој је пројектна активност подобна да 
оствари јавни интерес у области јавног 
информисања и мером пружања веће гаранције 
привржености професионалним и етичким 
медијским стандардима. 
               У оквиру мере у којој је предложена 
пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања, посебну 
вредност пројекту дајепостојање јасно 
идентификованих  и јасно дефинисаних потреба 
циљних група, усклађеност пројекта са реалним 
проблемима, потребама и приоритетима циљних 
група, разрађеност и изводљивост плана 
реализације пројекта,мерљивост индикатора 
који омогућавају праћење реализације 
пројекта(члан 18. став 2. тачка 1. Алинеја 3. и 4., 
тачка 2. алинеја 3. и 4. Правилника). 
                Предложене пројектне активности 
доприносе развоју  медијског  плурализма, 
развоју људских права и 
истинитом, непристрасном,  правовременом и 
потпуном информисању грађана, односно 
подесне су да остваре јавни интерес у области 
јавног информисања дефинисан чланом 15. 
Закона о јавном информисању и медијима (у 
даљем тексту: Закон).  

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. 
алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и 
оправданост трошкова пројекта, предлог је да се 
пројекат не подржи у захтеваном износу од 
800.000,00 динара, већ у износу од 200.000,00 
динара. 
 
СРЕДСТВА НИСУ ОДОБРЕНА ЗА СЛЕДЕ-
ЋЕ ПРОЈЕКТЕ: 
 
1.Подносилац пријаве,“Mix Media 2009“доо – 
интернет портал Краљево, заведено на 
писарници Општинске управе Врњачка Бања 
бр.9-54/20 од 22.1.2020.године., конкурисала је 
са предлогом пројекта „Трагом судбине“. 
Укупна вредност пројекта је 2.356.000,00 
динара, од чега су 1.100.000,00динара средства 
за која се аплицира из буџета јединице локалне 
самоуправе. Наведени пројекат није у складу са 
критеријумима из члана 18. став 1. и став 2. 
Правилника и то: мером у којој је пројектна 
активност подобна да оствари јавни интерес у 
области јавног информисања и мером пружања 
веће гаранције привржености професионалним 
и етичким медијским стандардима. 
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Стручна комисија је оценила да су теме 
помешане, спомињу се и националне мањине,  
буџет пројекта није усклађен са наративним 
делом пројекта, да опис активности није јасан, 
да су пословни ризици постављени, али да нису 
постављени начини превазилажења истих. 

Међутим, пројекат у целости не 
испуњава критеријум из члана 18. став. 1. 
Правилника и то: мере у којој је предложена 
пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања. 
Пројекат није  усклађен са чланом 18. став 1. 
тачка 1. алинеја 1. и 2. Правилника и у пројекту 
нема прецизности и разрађености појединих 
делова пројекта: период реализације, плана 
реализације пројектних активности… Из 
наведених разлога, предлог је да се пројекат не 
подржи. 
2.Подносилац пријаве,„Direct link“ доо Београд 
– интернет портал,заведен на писарници 
Општинске управе Врњачка Бања бр.9-130/20 
од  31.1.2020.године, конкурисао је са 
пројектом „Еко Врњачка Бања“. Укупна 
вредност пројекта је 320.000,00 динара, од су 
средства за која се аплицира из буџета јединице 
локалне самоуправе 100.000,00 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.  

Стручна комисија је заузела став да опис 
активности није довољно разрађен, да нису 
јасно наведени актери на реализацији 
пројектних активности, као и да буџет пројекта 
није усаглашен са правилником.   

Међутим, пројекат у целости не 
испуњава критеријум из члана 18. став. 1. 
Правилника и то: мере у којој је предложена 
пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања. 
Пројекат није  усклађен са чланом 18. став 1. 
тачка 1. алинеја 1. и 2. Правилника. Из 
наведених разлога, предлог је да се пројекат не 
подржи 
3.Подносилац пријаве,„Direct link“ доо Београд 
– штампани медији, заведен на писарници 
Општинске управе Врњачка Бања бр.9-127/20 
од 31.1.2020.године, конкурисао је са пројектом 
„Наше место:Општина Врњачка Бања“. Укупна 
вредност пројекта је 140.000,00 динара, а 
средства за која се аплицира из буџета јединице 
локалне самоуправе износе 50.000,00 динара. 

Међутим, пројекат у целости не 
испуњава критеријум из члана 18. став. 1. 

Правилника и то: мере у којој је предложена 
пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања. 
Пројекат није  усклађен са чланом 18. став 1. 
тачка 1. алинеја 1. и 2. Правилника.  

Стручна комисија је заузела став да опис 
активности није довољно разрађен, да нису 
јасно наведени актери на реализацији 
пројектних активности, као и да буџет пројекта 
није усаглашен са правилником. Наиме, у 
пројекту нема прецизности и разрађености 
појединих делова пројекта: период реализације, 
плана реализације пројектних активности… Из 
наведених разлога, предлог је да се пројекат не 
подржи.  
4.Подносилац пријаве,„ADD production“ – 
интернет портл, Крушевац, заведен на 
писарници Општинске управе Врњачка Бања 
бр.9-114/20 од 29.1.2020.године,  конкурисао је 
са пројектом „У здравом телу здрав дух“. 
Укупна вредност пројекта је 498.825,00 динара, 
а средства за која се аплицира из буџета 
јединице локалне самоуправе износе 399.060,00 
динара. 

Комисија сматра да буџет није усклађен 
у оперативном и персоналном делу са врстом и 
бројем планираних медијских садржаја. Такође, 
подносилац пријаве, својим досадашњим 
радом, који није приказан у пројекту, не 
гарантује остваривост и одрживост пројекта. 
Ризици су примећени, али не и начин њиховог 
превазилажења. 

Међутим, пројекат у целости не 
испуњава критеријум из члана 18. став. 1. 
Правилника и то: мере у којој је предложена 
пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања. 
Пројекат није  усклађен са чланом 18. став 1. 
тачка 1. алинеја 1. и 2. Правилника. Наиме, у 
пројекту нема прецизности и разрађености 
појединих делова пројекта: период реализације, 
плана реализације пројектних активности… Из 
наведених разлога, предлог је да се пројекат не 
подржи.  
5.Подносилац пријаве,''Лига за истраживачко 
новинарство'', Крушевац, заведен на писарници 
Општинске управе Врњачка Бања бр.9-33/20 од 
17.1.2020.године,  конкурисао је са пројектом „У 
сусрет поглављу 27-Еколошки проблеми 
општине Врњачка Бања“. Укупна вредност 
пројекта је 148.786,00 динара,  а средства за која 
се аплицира из буџета јединице локалне 
самоуправе износе 111.000,00 динара. 

Међутим, пројекат у целости не 
испуњава критеријум из члана 18. став. 1. 
Правилника и то: мере у којој је предложена 
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пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања. 
Пројекат није  усклађен са чланом 18. став 1. 
тачка 1. алинеја 3. и 4.,тачка 2. алинеја3. и 4., 
тачка 4. алинеја 2. Правилника.  

Стручна комисија је оценила да пројекат 
не нуди ништа иновативно, па комисија сматра 
да се бројем и врстом медијских садржаја не 
може у потпуности испунити циљ пројекта и 
остварити квалитетно јавно информисање у 
складу са правилником. Из наведених разлога, 
предлог је да се пројекат не подржи. 
6.Подносилац пријаве,Удружење грађана „Post 
info group“ – интернеет портал, заведен на 
писарници Општинске управе Врњачка Бања 
бр.9-131/20 од 31.1.2020.године,  конкурисао је 
са пројектом „Имаш право! –искористи га“. 
Укупна вредност пројекта је 1.564.430,00 
динара,  а средства за која се аплицира из буџета 
јединице локалне самоуправе износе 800.180,00 
динара. 

Стручна комисија сматра да није јасно 
дефинисан циљ пројекта, као и то да је 
недовољно  образложен. Пројекат у целости не 
испуњава критеријум из члана 18. став. 1. 
Правилника и то: мере у којој је предложена 
пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања. 
Пројекат није  усклађен са чланом 18. став 1. 
тачка 1. алинеја 3. и 4.,тачка 2. алинеја3. и 4., 
тачка 4. алинеја 2. Правилника. Из наведених 
разлога, предлог је да се пројекат не подржи 
7.Подносилац пријаве,НИД Компанија Новости 
АД Београд – штампани медиј, заведен на 
писарници Општинске управе Врњачка Бања 
бр.9-142/20 од 3.2.2020.године, предато пошти 
30.01.2020.год.,  конкурисао је са пројектом „Од 
старих Римљана до наших дана-представница 
српског континенталног туризна“. Укупна 
вредност пројекта је 699.790,16 динара, а 
средства за која се аплицира из буџета јединице 
локалне самоуправе износе 550.000,00 динара. 

Стручна комисија сматра пројекат је 
преобимно постављен, тема пројекта није 
усклађена са циљем пројекта, називом пројекта 
предвиђен је период од 1000 год, а циљ пројекта 
су дешавања из протеклих 10 година, нису 
предвиђени ризици, а самим тим ни начини за 
превазилажење истих, што представља 
недостатке самог пројекта. Тема пројекта није 
усклађена са резултатима и недостаци буџета 
уочени су у делу оперативних трошкова.Из 
наведених разлога, предлог је да се пројекат не 
подржи. 
8.Подносилац пријаве,„Global media broadcast“ 
доо Београд, ул. Грамшијева бр.9/23,заведен на 

писарници Општинске управе Врњачка Бања 
бр.9-144/20 од 3.2.2020.год., а предато пошти 
30.1.2020.године конкурисао је са пројектом 
„Културно благо Врњачке Бање“. Укупна 
вредност пројекта је 1.773.000,00 динара, а 
средства за која се аплицира из буџета јединице 
локалне самоуправе износе 1.393.000,00 динара. 

Пројекат у целости не испуњава 
критеријум из члана 18. став. 1. Правилника и 
то: мере у којој је предложена пројектна 
активност подобна да оствари јавни интерес у 
области јавног информисања. Пројекат није  
усклађен са чланом 18. став 1. тачка 3. алинеја 
2., тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника. Наиме, у 
пројекту је евидентан недостатак неопходних 
ресурса за реализацију пројекта, недостаје 
прецизности и разрађености буџета пројекта, 
који показује усклађеност предвиђеног трошка 
са пројектним активностима а нема економске 
оправданости предлога буџета у односу на циљ 
и пројектне активности. Из наведених разлога, 
предлог је да се пројекат не подржи. 
9.Подносилац пријаве,Новинска агенција БЕТА 
доо Београд– интернет портал,ул. Дечанска бр.8, 
заведен на писарници Општинске управе 
Врњачка Бања бр.9-125/20 од 31.1.2020.године, 
конкурисао је са пројектом „О Врњачкој Бањи-
медијски сервис у служби грађана“. Укупна 
вредност пројекта је 1.120.000,00 динара,  а 
средства за која се аплицира из буџета јединице 
локалне самоуправе износе 890.000,00 динара. 

Пројекат у целости не испуњава 
критеријум из члана 18. став. 1. Правилника и 
то: мере у којој је предложена пројектна 
активност подобна да оствари јавни интерес у 
области јавног информисања. Пројекат није  
усклађен са чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 1. 
и 2. Правилника.  

Стручна комисија смстра да су тема и 
циљ пројекта прешироко постављени и да су 
непрецизно дефинисане примарне и секундарне 
циљне групе. Такође, део наведених категорија 
циљних група су медији и институције, које 
агенцији Бета плаћају агенцијске услуге, па је 
нејасно зашто се додатно тражи финансирање 
таквих садржаја у пројекту. Комисија је уочила и 
да постоје недостаци у буџету што се тиче 
разврставања трошкова у оперативном делу, па 
је на основу напред наведених разлога дала 
предлог да се овај пројекат не подржи. 
10.Подносилац пријаве,Minacord media доо 
Београд – телевизијски програм,ул. Дечанска 
бр.12, заведен на писарници Општинске управе 
Врњачка Бања бр.9-129/20 од 31.1.2020.год.,  
конкурисао је са пројектом „Атлас Србије-
Врњачkа Бања“. Укупна вредност пројекта је 
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4.296.278,80 динара, а средства за која се 
аплицира из буџета јединице локалне 
самоуправе износе 2.133.920,00 динара. 

У тренутку разматрања стручне 
комисије, медиј се налази у поступку 
реорганизације и крећу са радом од 01.03.па 
комисија није била у могућности да изврши увид 
у све релевантне податке. 
11.Подносилац пријаве,Институт за одрживи 
развој и заштиту животне средине Зелени круг – 
Еко лист – штампани медиј,ул. Светозара 
Марковића бр.3,  Бачки Петровац, заведен на 
писарници Општинске управе Врњачка Бања 
бр.9-133/20 од 31.1.2020.године, конкурисао је 
са пројектом „Еколошке разгледнице из 
Врњачке Бање“. Укупна вредност пројекта је 
650.000,00 динара, а средства за која се аплицира 
из буџета јединице локалне самоуправе износе 
465.000,00 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, пројекат у целости не 
испуњава критеријум из члана 18. став. 1. 
Правилника и то: мере у којој је предложена 
пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања. 
Пројекат није  усклађен са чланом 18. став 1. 
тачка 1. алинеја 1. и 2. Правилника.  

Разматрајући предложени пројекат, 
Комисија је изразила сумњу у адекватност 
реализације пројекта. Такође, сматра да је тема 
пројекта добра, али да је циљна група уско 
ограничена и да јавни интерес у области јавног 
информисања неће бити у потпуности остварен. 
Имајући у виду напред наведено, Комисија 
сматра да пројекат не треба да буде подржан 
средствима локалне самоуправе. 
12.Подносилац пријаве,РТВ „Belle amie“, доо 
Ниш – телевизијски програм, ул. Трг краља 
Милана бр.6/8, заведен на писарници 
Општинске управе Врњачка Бања бр.9-122/20 од 
30.1.2020.године, конкурисао је са пројектом 
„Бања по мери туриста“. Укупна вредност 
пројекта је 4.200.000,00 динара, а средства за 
која се аплицира из буџета јединице локалне 
самоуправе износе 2.100.000,00 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, пројекат у целости не 
испуњава критеријум из члана 18. став. 1. 
Правилника и то: мере у којој је предложена 
пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања. 
Пројекат није  усклађен са чланом 18. став 1. 
тачка тачка 2. алинеја4., тачка 4. алинеја 1. 
Правилника. Наиме, у пројекту нема 
прецизности и разрађености појединих делова 
пројекта: период реализације (у пројекту 
наведена 2019.година), плана реализације 
пројектних активности чија разрађеност и 
изводљивостније на потребном нивоу,а нема 
прецизности и разрађености буџета пројекта, 
који показује усклађеност предвиђеног трошка 
са пројектним активностима. Из наведених 
разлога, предлог је да се пројекат не подржи.   
13.Подносилац пријаве,Мултикултура Србије – 
интернет портал, Мала Врбница, Крушевац, 
заведен на писарници Општинске управе 
Врњачка Бања бр.9-118/20 од 30.1.2020.године, 
конкурисао је са пројектом „Прошлост, 
садашњост и будућност Руса у Врњачкој Бањи“. 
Укупна вредност пројекта је 395.000,00 динара,  
а средства за која се аплицира из буџета 
јединице локалне самоуправе износе 315.000,00 
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, пројекат у целости не 
испуњава критеријум из члана 18. став. 1. 
Правилника и то: мере у којој је предложена 
пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања. 
Пројекат није  усклађен са чланом 18. став 1. 
тачка тачка 2. алинеја4., тачка 4. алинеја 1. 
Правилника, јер је пројекат тако конципиран да 
опис и значај пројекту не одговарају цилју 
пројекта. Предлагач није навео релевантне 
податке којима би поткрепио да су Руси уопште 
оставили билокакавог трага у историји Врнјачке 
Бање, па је Комисија дала предлог да се пројекат 
не подржи. 
14.Подносилац пријаве,Агенција за консалтинг 
„Лотис“ Саша Пауновић – интернет портал, 
Крушевац, заведен на писарници Општинске 
управе Врњачка Бања бр.9-30/20 од 
16.1.2020.године, конкурисао је са пројектом 
„Медијска писменост младих Врњачке Бање“. 
Укупна вредност пројекта је 160.000,00 динара,  
а средства за која се аплицира из буџета 
јединице локалне самоуправе износе 125.000,00 
динара. Наведени пројекат је у складу са 
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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, пројекат у целости не 
испуњава критеријум из члана 18. став. 1. 
Правилника и то: мере у којој је предложена 
пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања. 
Пројекат није  усклађен са чланом 18. став 1. 
тачка тачка 2. алинеја4., тачка 4. алинеја 1. 
Правилника, па је Комисија дала предлог да се 
пројекат не подржи. 

Тема пројекта је добра, али комисија 
сматра да се врстом и бројем медијских садржаја 
не може у потпуности остварити циљ пројекта. 
Број садржаја пројекта је нереалан за средства за 
која аплицира, те комисија сматра да не постоје 
индикатори да ће пројекат бити остварен. 
Анализа ризика је предвиђена, али непрецизно 
одређени алати за превазилажење истих.Из 
наведених разлога, предлог је да се пројекат не 
подржи 
15.Подносилац пријаве,„Дневник“ АД за 
новинско-издавачку делатност, Нови Сад – 
штампани медиј, заведен на писарници 
Општинске управе Врњачка Бања бр.9-42/20 од 
20.1.2020.године, конкурисао је са пројектом 
„Живот-производња здраве хране и лековито 
биље“. Укупна вредност пројекта је 4.000.000,00 
динара, од тога средства за која се аплицира из 
буџета јединице локалне самоуправе износе 
1.200.000,00 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, пројекат у целости не 
испуњава критеријум из члана 18. став. 1. 
Правилника и то: мере у којој је предложена 
пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања. 
Пројекат није  усклађен са чланом 18. став 1. 
тачка тачка 2. алинеја4., тачка 4. алинеја 1. 
Правилника, затим, план реализације пројекта 
није у складу са конкурсом, персонални 
трошкови су предимензионирани и нису јасно 
дефинисани, па је Комисија дала предлог да се 
пројекат не подржи. 
16.Подносилац пријаве,„Proglas public relations“, 
доо Београд – телевизијски програм, заведен на 
писарници Општинске управе Врњачка Бања 
бр.9-96/20 од 27.1.2020.године, конкурисао је са 
пројектом „Водич кроз дијабетес“. Укупна 

вредност пројекта је 12.390.000,00 динара, а 
средства за која се аплицира из буџета јединице 
локалне самоуправе износе 400.000,00 динара. 

Пројекат у целости не испуњава 
критеријум из члана 18. став. 1. Правилника и 
то: мере у којој је предложена пројектна 
активност подобна да оствари јавни интерес у 
области јавног информисања. Пројекат није  
усклађен са чланом 18. став 1. тачка 1. Алинеја 
1., 2.,тачка 2. алинеја 4., тачка 4. алинеја 1. и 2. 
Правилника.  

Наиме, емисија „Водич кроз дијабетес“ 
је стална емисија у програмским шемама многих 
телевизија годинама уназад, у пројекту нема 
прецизности и разрађености појединих делова 
пројекта: период реализације, плана реализације 
пројектних активности чија разрађеност и 
изводљивостније на потребном нивоу, недостаје 
прецизности и разрађености буџета пројекта, 
који показује усклађеност предвиђеног трошка 
са пројектним активностима а нема економске 
оправданости предлога буџета у односу на циљ 
и пројектне активности. Из наведених разлога, 
предлог је да се пројекат не подржи. 
17.Подносилац пријаве,Удружење „Рефлектор“ 
Чачак, заведен на писарници Општинске управе 
Врњачка Бања бр.9-98/20 од 27.1.2020.године, 
конкурисао је са пројектом „Где је Бања, ту сам 
ја“. Укупна вредност пројекта је 200.000,00 
динара,  средства за која се аплицира из буџета 
јединице локалне самоуправе износе 150.000,00 
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, пројекат у целости не 
испуњава критеријум из члана 18. став. 1. 
Правилника и то: мере у којој је предложена 
пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања. 
Пројекат није  усклађен са чланом 18. став 1. 
тачка 1. Алинеја 1., 2.,тачка 2. алинеја 4., тачка 4. 
алинеја 1. и 2. Правилника. Потребно је додатно 
информисање циљних група у односу на 
постојеће, подносилац  пројекта такође није 
уверио комисију резултатима индикаторима, па 
је  на основу свега напред наведеног Комисија 
дала предлог да овај пројекат не буде подржан 
средствима локалне самоуправе. 
18.Подносилац пријаве,„Реорганизација“ доо 
Ниш – интернет портал,  заведен на писарници 
Општинске управе Врњачка Бања бр.400-119/20 
од 30.1.2020.године, конкурисао је са пројектом 
„Заједно до посла у Врњачкој Бањи“. Укупна 
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вредност пројекта је 531.000,00 динара, а 
средства за која се аплицира из буџета јединице 
локалне самоуправе износе 420.000,00 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, пројекат у целости не 
испуњава критеријум из члана 18. став. 1. 
Правилника и то: мере у којој је предложена 
пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања. 
Пројекат није  усклађен са чланом 18. став 1. 
тачка 1. Алинеја 1., 2.,тачка 2. алинеја 4., тачка 4. 
алинеја 1. и 2. Правилника. Наиме, у пројекту 
нема прецизности и разрађености појединих 
делова пројекта: период реализације, плана 
реализације пројектних активности чија 
разрађеност и изводљивостније на потребном 
нивоу, недостаје прецизности и разрађености 
буџета пројекта, који показује усклађеност 
предвиђеног трошка са пројектним 
активностима а нема економске оправданости 
предлога буџета у односу на циљ и пројектне 
активности. Из наведених разлога, предлог је да 
се пројекат не подржи. 
19.Подносилац пријаве, Новости дана РС, доо 
Ниш – Медијана – интернет портал,  заведен на 
писарници Општинске управе Врњачка Бања 
бр.9-120/20 од 30.1.2020.године, конкурисао је 
са пројектом „Мање познати туристички 
потенцијали општине Врњачка Бања“. Укупна 
вредност пројекта је 479.000,00 динара,  а 
средства за која се аплицира из буџета јединице 
локалне самоуправе износе 380.000,00 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, пројекат у целости не 
испуњава критеријум из члана 18. став. 1. 
Правилника и то: мере у којој је предложена 
пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања. 
Пројекат није  усклађен са чланом 18. став 1. 
тачка 2. алинеја3. и 4., тачка 4. алинеја 2. 
Правилника. Наиме, у пројекту наведени 
индикатори нису адекватни јер нису мерљиви, 
разрађеност и изводљивостплана реализације 
пројекта није на потребном нивоу а нема 
економске оправданости предлога буџета у 
односу на циљ и пројектне активности. Из 

наведених разлога, предлог је да се пројекат не 
подржи.  

На основу напред наведеног, 
разматрајући утрђено чињенично стање, захтеве 
странака, Предлог Комисије са образложењем, а 
имајући у виду органичена буџетска средства, 
Општинско веће општине Врњачка Бања донело 
је решење као у диспозитиву. 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово 
решење је коначно и против овог решења се 
може покренути управни спор пред Управним 
судом у року од 30 дана од дана достављања 
решења. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-16/20 од 9.марта 2020.године 

 
ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 
 
70. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 6.3.2020.године, на основу чл.46. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- други закон, 101/16 – др.закон 
и 47/18), Закона о буџетском систему ("Сл. 
гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 
108/2013 142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 
103/2015, 99/2016, 113/17, 31/19 и 72/19), 
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2020.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", 
бр. 41/19), члана 59.Статута Општине Врњачка 
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.12/19), члана 33. Пословника Општинског 
већа општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.7/09 и 6/18) и Закључка 
Општинског већа бр.11-27/20 од 
6.3.2020.године,  доноси 

 
Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2020.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 41/19) у 
оквиру раздела 4 директног корисника 
буџетских средстава – Општинске управе,  глава  
4.01.06.  Буџетске  резерве, функционална  
класификација  160,  програм 0602 Опште услуге 
јавне управе, програмска активност 0602-0009 
Текућа резерва,  економска класификација 49912 
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назив позиције Текућа резерва, одобравају се 
средства у укупном износу од 1.200.000,00 
динара у  корист апропријације у разделу 4 
директног корисника буџета Општинска управа, 
глава 4.01.01 Општинска управа, функционалне 
класификације 130, програм 0602 Опште услуге 
локалне самоуправе, програмска активност 0001 
Функционисање локалне самоуправе, економска 
класификација 423, назив економске 
класификације Услуге по уговору, односно у 
Финансијском плану за 2020.годину економска 
класификација 423900 Остале опште услуге.  
За наведени  износ умањиће се планирана 
позиција 49912 Текућа буџетска  резерва  и 
увећати планирана позиција 423 Услуге по 
уговору. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу Закључка Општинског већа бр.11-27/20 
од 6.3.2020.г., а поводом захтева директног 
корисника буџетских средстава Општинске 
управе, број 11-27/20 од 6.3.2020.г. за 
прибављање услуге физичког обезбеђења у 
згради Општине. 
3. Овим решењем средства текуће буџетске 
резерве користе се за непланиране сврхе за које 
нису утврђене апропријације или за сврхе за које 
се у току године покаже да апропријације нису 
биле довољне за реализацију финансијског 
плана. 
4. О реализацији овог решења стараће се 
Општинска управа – Одсек за буџет и 
финансије. 
5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.   
 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 11-27/20 од 6. марта 2020.године 
                                                                                                                                                                                                            

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Бобан Ђуровић, с.р. 
__________________________________________ 
 
71. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 11.03.2020.године, на основу чл.46. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр.129/07, 83/14- др.закон, 101/16 – др.закон и 
47/18), Закона о буџетском систему ("Сл. гласник 
РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 108/2013 
142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 103/2015, 99/2016, 
113/17, 31/19 и 72/19), Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2019.год. („Сл. лист општине 
Врњачка Бања", бр. 41/19 ), члана 59.Статута 

Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања бр.12/19), члана 33. Пословника 
Општинског већа општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09 и 
6/18) и Закључка Општинског већа бр. 400-774/20 
од 11.03.2020.год,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2019.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 41/19 ) у 
оквиру раздела 4 директног корисника 
буџетских средстава – Општинске управе, глава 
4.01.06.  Буџетске  резерве, функционална  
класификација  160, програм 0602 Опште услуге 
локалне самоуправе, програмска активност 
0602-0009 Текућа резерва,  економска 
класификација 49912 назив позиције Текућа 
резерва, одобравају се средства у укупном  
износуод 100.000,00 динара у корист 
апропријације у разделу 4 директног корисника 
буџетских средстава – Општинске управе, у 
оквиру  главе 4.07. МЗ Врњачка Бања, 
функционалне класификације 130, програм 0602 
Опште услуге локалне самоуправе, програмска 
активност 0002 Функционисање месних 
заједница, економске класификације 426  назив 
економске класификације-Материјал, односно у 
финансијском плану за 2020. годину економска 
класификација 4269-Материјал за посебне 
намене. 
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912 Текућа  буџетска  резерва  и 
увећати апропријација 426 Материјал. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу Закључка Општинског већа бр: 400-
774/20 од 11.03.2020.год, а поводом захтева 
индиректног корисника буџетских средстава МЗ 
Врњачка Бања, број 400-774/20 од 28.02.2020.г. 
на име набавке материјала за санацију водоводне 
линије у насељу Липова. 
3. Овим решењем средства текуће буџетске 
резерве користе се за непланиране сврхе за које 
нису утврђене апропријације или за сврхе за које 
се у току године покаже да апропријације нису 
биле довољне за реализацију финансијског 
плана МЗ Врњачка Бања. 
Обавезује се МЗ Врњачка Бања да посебно 
евидентира промене по овом решењу и да у 
оквиру извештавања о реализацији свог 
финансијског плана односно програма рада 
посебно извести о реализацији трошење јавних 
средстава по овом решењу у оквирима 
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одобреног износа и за намене за коју су средства 
додељена за буџетску годину. 
4. О реализацији овог решења стараће се 
Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 
и МЗ Врњачка Бања. 
 5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.   
 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-774/20 од 11. марта  2020.године 
                                                              

             ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Бобан Ђуровић, с.р. 
__________________________________________ 
 
72. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 11.03.2020.године, на основу чл.46. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- други закон, 101/16 – др.закон 
и 47/18), Закона о буџетском систему ("Сл. 
гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 
108/2013 142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 
103/2015, 99/2016, 113/17, 31/19 и 72/19), 
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2020.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", 
бр. 41/19), члана 59.Статута Општине Врњачка 
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.12/19), члана 33. Пословника Општинског 
већа општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.7/09 и 6/18) и Закључка 
Општинског већа бр.400-938/20 од 
11.03.2020.год,  доноси 

 
Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2020.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 41/19) у 
оквиру раздела 4 директног корисника 
буџетских средстава – Општинске управе,  глава  
4.01.06.  Буџетске  резерве, функционална  
класификација  160,  програм 0602 Опште услуге 
јавне управе, програмска активност 0602-0009 
Текућа резерва,  економска класификација 49912 
назив позиције Текућа резерва, одобравају  се 
средства у укупном износу од  368.000,00 динара 
у  корист апропријације у разделу 4 директног 
корисника буџетских средстава – Општинске 
управе, у оквиру главе 4.05. Установа 
Туристичка организација, функционалне 
класификације 473, програм 1502 Развој 

туризма, програмска активност 0002 Промоција 
туристичке понуде, економска класификација 
424, назив економске класификације Специја-
лизоване услуге, односно у Финансијском плану 
за 2020.годину економска класификација 4249 
Остале специјализоване услуге.  
За наведени  износ умањиће се планирана 
позиција 49912 Текућа буџетска  резерва  и 
увећати планирана позиција 424 
Специјализоване услуге. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу Закључка Општинског већа бр.400-938/20 
од 11.03.2020.г., а поводом захтева индиректног 
корисника буџетских средстава Установе 
„Туристичка организација“, број 400-938/20 од 
10.03.2020.г. за потребе промоције Врњачке 
Бање у Аустрији. 
3. Овим решењем средства текуће буџетске 
резерве користе се за непланиране сврхе за које 
нису утврђене апропријације или за сврхе за које 
се у току године покаже да апропријације нису 
биле довољне за реализацију финансијског 
плана Установе Туристичка организација. 
Обавезује се Установа „Туристичка 
организација“ да посебно евидентира промене 
по овом решењу и да у оквиру извештавања о 
реализацији свог финансијског плана односно 
програма рада посебно извести о реализацији 
трошење јавних средстава по овом решењу у 
оквирима одобреног износа и за намене за које 
су средства додељена за буџетску годину. 
4. О реализацији овог решења стараће се 
Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 
и Установа Туристичка организација Врњачка 
Бања. 
5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.   
 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-938/20 од 11. марта  2020.године 
 

                                                 ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Бобан Ђуровић, с.р. 
__________________________________________ 
 
73. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 11.03.2020.године, на основу чл.46. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр.129/07, 83/14- др.закон, 101/16 – др.закон и 
47/18), Закона о буџетском систему ("Сл. гласник 
РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 108/2013 
142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 103/2015, 99/2016, 
113/17, 31/19 и 72/19), Одлуке о буџету општине 
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Врњачка Бања за 2019.год. („Сл. лист општине 
Врњачка Бања", бр. 41/19 ), члана 59.Статута 
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања бр.12/19), члана 33. Пословника 
Општинског већа општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09 и 
6/18) и Закључка Општинског већа бр. 400-813/20 
од 11.03.2020.год,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2019.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 41/19 ) у 
оквиру раздела 4 директног корисника 
буџетских средстава – Општинске управе, глава 
4.01.06.  Буџетске  резерве, функционална  
класификација  160, програм 0602 Опште услуге 
локалне самоуправе, програмска активност 
0602-0009 Текућа резерва,  економска 
класификација 49912 назив позиције Текућа 
резерва, одобравају се средства у укупном  
износуод 215.000,00 динара у корист 
апропријације у разделу 4 директног корисника 
буџетских средстава – Општинске управе, у 
оквиру  главе 4.01.29. Трансфери основним 
школама, функционалне класификације 912, 
програм 2002 Основно образовање и васпитање, 
програмска активност 0001 Функционисање 
основних школа, економска класификација 463, 
назив економске класификације Донације и 
трансфери осталим нивоима власти, односно у 
Финансијском плану ОШ „Бранко Радичевић“ за 
2020. годину економска класификација 5126 
Опрема за образовање, науку културу и спорт. 
За наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912 Текућа  буџетска  резерва  и 
увећати апропријација 463 Донације и 
трансфери осталим нивоима власти. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу Закључка Општинског већа бр: 400-
813/20 од 11.03.2020.год, а поводом захтева 
индиректног корисника буџетских средстава 
ОШ „Бранко Радичевић“ Вранеши, број 400-
813/20 од 02.03.2020.г. на име набавке спортске 
опреме за школу. 
3. Овим решењем средства текуће буџетске 
резерве користе се за непланиране сврхе за које 
нису утврђене апропријације или за сврхе за које 
се у току године покаже да апропријације нису 
биле довољне за реализацију финансијског 
плана ОШ „Бранко Радичевић“ Вранеши. 
Обавезује се ОШ „Бранко Радичевић“ Вранеши 
да посебно евидентира промене по овом решењу 

и да у оквиру извештавања о реализацији свог 
финансијског плана односно програма рада 
посебно извести о реализацији трошење јавних 
средстава по овом решењу у оквирима 
одобреног износа и за намене за коју су средства 
додељена за буџетску годину. 
4. О реализацији овог решења стараће се 
Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 
и ОШ „Бранко Радичевић“ Вранеши. 
5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.   
 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-813/20 од 11. марта  2020.године 
                                         
ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 
 
74. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 11.03.2020.године, на основу чл.46. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр.129/07, 83/14- др.закон, 101/16 – др.закон и 
47/18), Закона о буџетском систему ("Сл. гласник 
РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 108/2013 
142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 103/2015, 99/2016, 
113/17, 31/19 и 72/19), Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2019.год. („Сл. лист општине 
Врњачка Бања", бр. 41/19 ), члана 59.Статута 
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања бр.12/19), члана 33. Пословника 
Општинског већа општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09 и 
6/18) и Закључка Општинског већа бр. 400-839/20 
од 11.03.2020.год,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2019.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 41/19 ) у 
оквиру раздела 4 директног корисника 
буџетских средстава – Општинске управе, глава 
4.01.06.  Буџетске  резерве, функционална  
класификација  160, програм 0602 Опште услуге 
локалне самоуправе, програмска активност 
0602-0009 Текућа резерва,  економска 
класификација 49912 назив позиције Текућа 
резерва, одобравају се средства у укупном  
износу од 230.000,00 динара у корист 
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апропријације у разделу 4 директног корисника 
буџетских средстава – Општинске управе, у 
оквиру  главе 4.01.29. Трансфери основним 
школама, функционалне класификације 912 
програм 2002 Основно образовање и васпитање, 
програмска активност 0101 Функционисање 
основних школа, економска класификација  463, 
назив економске класификације Донације и 
трансфери осталим нивоима власти, односно у 
Финансијском плану ОШ „Бане Миленковић“ за 
2020. годину економска класификација 5112 
Изградња зграда и објеката. 
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912 Текућа  буџетска  резерва  и 
увећати апропријација 463 Донације и 
трансфери осталим нивоима власти. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу Закључка Општинског већа бр: 400-
839/20 од 11.03.2020.год, а поводом захтева 
индиректног корисника буџетских средстава 
ОШ „Бане Миленковић“ Ново Село , број 400-
839/20 од 03.03.2020.г. на име извођења радова у 
објекту спортске хале у оквиру ОШ „Бане 
Миленковић“ Ново Село. 
3. Овим решењем средства текуће буџетске 
резерве користе се за непланиране сврхе за које 
нису утврђене апропријације или за сврхе за које 
се у току године покаже да апропријације нису 
биле довољне за реализацију финансијског 
плана ОШ „Бане Миленковић“ Ново Село. 
Обавезује се ОШ „Бане Миленковић“ Ново Село  
да посебно евидентира промене по овом решењу 
и да у оквиру извештавања о реализацији свог 
финансијског плана односно програма рада 
посебно извести о реализацији трошење јавних 
средстава по овом решењу у оквирима 
одобреног износа и за намене за коју су средства 
додељена за буџетску годину. 
4. О реализацији овог решења стараће се 
Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 
и ОШ „Бане Миленковић“ Ново Село. 
5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.   
 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-839/20 од 11. марта  2020.године 
 

                ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Бобан Ђуровић, с.р. 
__________________________________________ 
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