РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПИРОТ
Одељење за ванпривредне делатности
01бр.451-32/2022
25.01.2022. године
Пирот

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима ( „Сл. гласник РС“
бр. 83/14, 58/15 и 12/16- аутентично тумачење), члана 19. Правилника о суфинансирању
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ( „Сл. гласник
РС“ бр. 16/16 и 8/17 ), Комисија за оцену пројеката ради остваривања јавног интереса у
области јавног информисања доноси

ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

Ред.бр.

Назив подносиоца пројекта

Средства за 2022.год.

1.

Центар за едукацију и развој/ЈУГМЕДИАИнтернет портал ЈУГМЕДИА

350.000

2.

Агенција за веб портале и новинске
делатности ПИНА НЦ
Видео продукција “Астра” Пирот
РТВ "Belle amie” Д.О.О, Ниш/ ТВ
А.Д.Слобода Ниш,огранак Слобода Пирот

2.000.000

3.
4.
5.
6.

7.

Мануела Радојковић пр, агенција за
производњу кинематографских дела,аудио
визуелних производа и телевизијског
програма, Helloanimation,Ниш
Радио телевизија Цариброд д.о.о.
Димитровград

350.000
2.500.000
2.600.000
350.000

230.000

8.

Ани пресс д.о.о/ Накси плус радио

1.400.000

9.

Ани пресс д.о.о / Портал Пирот Плус
онлајн
ПД Телевизија Пирот д.о.о

2.500.000

10.

11.000.000

11.

Агенција за кинематографску и
телевизијску продукцију POSITIVE
PRODUCTION, Димитровград

300.000

12.

Срђан Денчић ПР Студио за аудио
визуелене производе и фотографске услуге
продукција “Газела” Пирот

250.000

13.

П канал д.о.о, Пирот/ ТВ

6.500.000

14.

П канал д.о.о, Пирот/ Интернет портал

650.000

15.

Зона плус д.о.о Ниш ТВ

1.000.000

16.

Предузеће за производњу и промет
рачунарске опреме Direct Link д.о.о
Београд(Стари Град)
Центар за културу, информисање и заштиту
права националних мањина Развитие/ТВ
портал инфо Босилеград
Бранислав Игњатовић, ПР Радња за
телевизијску продукцију South Media, Ниш

150.000

17.

18.

100.000

100.000

Образложење
Градоначелник Града Пирота је расписао јавни позив II бр. 451-88/2021 за учешће
на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области
јавног информисања.
На објављени јавни позив II бр. 451-88/2021 од 15.12.2021. године, Комисија је
констатовала да су пријаве поднели:
Ред.б
Назив медија
р.
1.

Центар за едукацију и развој/ЈУГМЕДИА- Интернет портал ЈУГМЕДИА

2.

Агенција за веб портале и новинске делатности ПИНА НЦ

3.

Видео продукција “Астра” Пирот

4.

РТВ "Belle amie” Д.О.О, Ниш/ Radio

5.

РТВ "Belle amie” Д.О.О, Ниш/ ТВ

6.

А.Д.Слобода Ниш,огранак Слобода Пирот

7.

Мануела Радојковић пр, агенција за производњу кинематографских дела,аудио
визуелних производа и телевизијског програма, Helloanimation,Ниш

8.

Мултикултура Србије, Мала Врбница, Град Крушевац

9.

Радио телевизија Цариброд д.о.о. Димитровград

10.

Ани пресс д.о.о/ Накси плус радио

11.

Ани пресс д.о.о / Портал Плус онлајн

12.

ПД Телевизија Пирот д.о.о

13.

Агенција за кинематографску и телевизијску продукцију POSITIVE PRODUCTION,
Димитровград

14.

Срђан Денчић ПР Студио за аудио визуелене производе и фотографске услуге
продукција “Газела” Пирот

15.

Adria Мedia Group d.о.о. Стари град

16.

Adria Media Magazine d.o.o. Београд- Стари град

17.

П канал д.о.о, Пирот/ ТВ

18.

П канал д.о.о, Пирот/ Интернет портал

19.

Зона плус д.о.о Ниш ТВ

20.

Предузеће за производњу и промет рачунарске опреме Direct Link д.о.о Београд(Стари
Град)

21.

Привредно друштво за обезбеђивање права и дистрибуцију аудио-визуелних производа
MONDO INC DOO БЕОГРАД (Стари Град)

22.

Центар за културу, информисање и заштиту права националних мањина Развитие

23.

Бранислав Игњатовић, ПР Радња за телевизијску продукцију South Media, Ниш

Комисија је разматрала сваки поједнично поднети пројекат и дала следеће
образложење за прихватање или неприхватање пројеката :

1. Центар за едукацију и развој/ЈУГМЕДИА- Интернет портал ЈУГМЕДИА, назив
пројекта:“(Не)осунчана јесен живота”
Укупна вредност пројекта је 500.000 динара, а подносилац пројекта је предложио
суфинансирање у износу од 400.000 што није више од 80% вредности предложеног
пројекта, нити од износа утврђеног конкурсом.
Тема пројекта је занемаривање и насиље над особама старијим од 65 година, које
припадају рањивим групама, а које трпе од својих најближих или од брачног партнера.
Према доступним подацима, на подручју града Пирота жене су углавном жртве. Сврха
пројекта је превенција занемаривања особа које се налазе у такозваном трећем добу
живота, односно, подстицај делотворнијег рада локалне заједнице и надлежних органа на
смањењу истог и предузимање мера против насилника над рањивом групом, која чини
петину становништва Пирота, те индиректно, стварање услова за старење достојно човека.
Циљна група су сви грађани Пирота, с акцентом на младе и радно способне особе. Циљ је
подизање квалитета информисања о животу и проблемима старијих од 65 година. Центар
за едукацију и развој ће на свом интернет порталу Југмедиа премијерно објавити 10
медијских садржаја: 6 репортажа са старијим особама, два документарно истраживачка
текста, 1 интервју и 1 документарни филм.Период реализације од 01.03.-31.12.2022. год.
Комисија сматра да треба подржати овај пројекат због важности теме коју
обрађује. Тема је од јавног интереса за Град Пирот и предлаже финансирање са
350.000динара.

2. Агенција за веб портале и новинске делатности ПИНА НЦ-Пиротске вести, назив
пројекта:“Медијска подршка инфраструктурном развоју Пирота у 2022.години”
Укупна вредност пројекта је 3.500.000 динара, а подносилац пројекта је предложио
суфинансирање у износу од 2.800.000 што није више од 80% вредности предложеног
пројекта, нити од износа утврђеног конкурсом.
У оквиру пројекта радиће се 50 текстуалних прилога са фотографијама и исто
толико видео прилога, који се тичу водећих инфраструктурних пројеката, који ће се
реализовати током наредне године. Циљна група су корисници интернета, посебно са
територије Града Пирота, али и са територије Пиротског округа, чији је Пирот
административни центар. Циљ је мотивисати грађане Пирота да се у што већој мери
укључе у реализацију инфрастуктурних пројеката и то путем предлагања пројеката, који
су од значаја за грађане Пирота, становнике градских насеља, сеоских насеља на
територији Пирота. Реализација је предвиђена целе године, до 31.12.2022. год., а циљна
група су корисници интернета.
Комисија сматра да је тема од значаја за Град Пирот. Циљ пројекта је
мотивисати грађане да се у што већој мери укључе у реализацију инфраструктурних
пројеката. Комисија предлаже да се пројекат подржи са 2.000.000 динара у делу
персонаних трошкова, горива и комуникације.

3. Видео продукција “Астра” Пирот, назив пројекта:„Ризница тајни“
Укупна вредност пројекта је 1.200.000 динара, а подносилац пројекта је предложио
суфинансирање у износу од 960.000 што није више од 80% вредности предложеног
пројекта, нити од износа утврђеног конкурсом.
Стара планина која је до сада имала статус парка природе, након 40 година ће
понети статус националног парка и предвиђено је да се простире на 116.000 хектара.
Очување животне средине за будуће генерације је циљ Европске уније. Овим се гарантује
боље здравље становништва, очување природних ресурса, конкурентна привреда, бољи
квалитет живота, као и борба против климатских промена. Пројекат Ризница тајни
подразумева израду седам документарних филмова од 7 минута, који ће промовисати
природне лепоте Старе Планине. Промоција би имала за циљ упознавање шире јавности у
Србији са релативно непознатим природним лепотама Пирота, манифестацијама и
производима који могу бити основ за развој туризма. Снимање серијала обавиће се од
01.06.-31.08.2022. године.
Комисија сматра да овај пројекат има комплетно испуњену форму. Пројекат је
са великим бројем тематских садржаја, наведена је тема сваке документарне емисије,
чије су активности добро разрађене, те ће на тај начин грађанима Пирота
приближити лепоте Старе Планине. Предлаже се финансирање са 350.000 динара.

4. РТВ "Belle amie” Д.О.О, Ниш/Радио, назив пројекта:“Оратење по пиротски”
Укупна вредност пројекта је 3.872.000 динара, а подносилац пројекта је предложио
суфинансирање у износу од 3.080.000 што није више од 80% вредности предложеног
пројекта, нити од износа утврђеног конкурсом.
Пројектом „ОРАТЕЊЕ ПО ПИРОТСКИ“ Радио Белами уводи медијске садржаје
који ће допринети очувању народног говора југоисточне Србије. Новим формама обогатиће
садржаје из области културе у радијском програму, који ће пре свега имати едукативан
карактер. На интересантан, забаван начин ће кроз разговор са писцима на дијалекту са југа
и истока Србије, лингвистима или етнолозима, једном недељно слушаоцима, посебно
млађој популацији, приближити значај очувања народног блага, што дијалект свакако јесте.
Традиција и традицијска култура су недвосмислено благо народа, а велики део чува се у
говору, па био то говор и најмањег места. Медијске форме биће емитоване једном недељно
у трајању до 10 минута, у периоду од 1. априла до 31.децембра 2022.год. укључујући и
период припреме. Укупно ће бити емитовано 40 медијских садржаја.
Комисија сматра да је овај пројекат значајан, да је тема специфична, али да је
буџет предимензиониран, јер је цена по јединици медијског садржаја вема висока, с
обзиром да се пројекат своди на десетоминутне емисије, те због тога овај појекат не
треба подржати.

5. ТВ "Belle amie” Д.О.О, Ниш/ ТВ, назив пројекта:“Да вас подсетимо”
Укупна вредност пројекта је 5.419.000 динара, а подносилац пројекта је предложио
суфинансирање у износу од 4.330.000 што није више од 80% вредности предложеног
пројекта, нити од износа утврђеног конкурсом.

Пројекат „ Да вас подсетимо” уводи нове медијске садржаје који ће допринети
унапређењу културе и промовисању културног идентитета Пирота и унапређењу туристиче
понуде пиротске регије. Циљ пројекта је да се скрене пажња на могућности које нуди
културно наслеђе Пирота и на изазове са којима је суочено као што су утицај
дигитализације или физички притисци на локалитете. Пројекат ће таргетирати и економски
допринос културног наслеђа развоју и унапређењу културе. Продукција ће укључивати
емитовање едукативно-информативних емисија у трајању до 5 минута, једанпут недељно
током трајања пројекта, укупно 40 медијских садржаја у којима ће бити промовисано
културно наслеђе Пирота и унапређена туристичка понуда града.
Комисија сматра да је пројекат значајан за Град Пирот, да подносилац захтева
уводи нови медијски садржај који ће допринети промовисању културног идентитета
Пирота, унапређењу културе, туристичке понуде. Активности пројекта су добро
образложене и разрађене. Подносилац пројекта поседује велико искуство и велике
кадровске и техничке капацитете, те се предлаже финансирање пројекта у износу од
2.500.000 динара.

6. А.Д.Слобода Ниш, огранак Слобода Пирот, назив пројекта:„Породичне приче“
Укупна вредност пројекта је 4.330.000 динара, а подносилац пројекта је предложио
суфинансирање у износу од 3.450.000 што није више од 80% вредности предложеног
пројекта, нити од износа утврђеног конкурсом.
Пројекат “Породичне приче ” приказује значај породице и слику у друштву, као и
околности и проблеме са којима се суочава савремена породица, мере и подршку
друштвене заједнице, да помогне породици и појединцима у њој, посебно деци. Кроз
пројекат би приказали на који начин је могуће сачувати њене вредности, како треба
утицати на формирање породице и који је њен значај у свим сверама живота. Кроз
различите породичне приче ће приказати стање наше породице, односе, васпитање, родну
равноправност и улогу мајки у одрастању и васпитању деце. Кроз примере из живота биће
приказано да је организација и функционаланост, васпитање и материјалано стање
породице најзначајније за одрастање, развој и ставове деце, а касније и као појединца у
друштву. Предвиђено је 32 новинска текста- 28 репортажа, 2 интервјуа, 2 извештаја и
много фотографија.
Комисија сматра да је тема актуелна и у складу са реалним потребама, јер се
бави очувањем породице и традиционалних породичних вредности, што је од значаја
за задовољење јавног интереса. Подносилац пројекта поседује искуство и
одговарајуће капацитете за реализацију пројекта, те да исти треба подржати са
2.600.000 динара у делу персоналних трошкова.

7. Мануела Радојковић пр, агенција за производњу кинематографских дела, аудио
визуелних производа и телевизијског програма, Helloanimation,Ниш, назив пројекта:
“Стари занати у Пироту”
Укупна вредност пројекта је 650.000 динара, а подносилац пројекта је предложио
суфинансирање у износу од 510.000 што није више од 80% вредности предложеног
пројекта, нити од износа утврђеног конкурсом.

Тема овог пројекта је „Стари занати у Пироту“. Сврха пројекта је значај очувања
старих заната, као и могућности самозапошљавања, развоја предузетништва и
наставак традиције и културног наслеђа. Циљна група су млади људи којима треба указати
да занат може бити и посао и хоби, и да и у једном и у другом случају може
бити извор зараде. С друге стране афирмацијом занатства афирмисаће се идеја очувања
културних вредности југоисточне Србије. Све емисије биће урађене у формату
документарно информативне репортаже. Свака од емисија биће снимљена у пуном ХД
формату. Предвиђено је 5 репортажа у трајању до 20 минута појединачно, у периоду од
01.03.- 31.12.2022. године.
Мишљење Комисије је да су планиране активности добро разрађене и
образложене, да је значај пројекта добро образложен, те да ће подносилац пројекта
својој циљној групи, односно младим људима указати на значај заната и могућности
запошљавања, с тога је одлучила да овај пројекат подржи у персоналном делу са
350.000 динара.

8.
Мултикултура
Србије,
Мала
Врбница,
Град
Крушевац,
назив
пројекта :“Прошлост,садашњост и будућност Руса у Пироту и Понишављу”
Укупна вредност пројекта је 395.000 динара, а подносилац пројекта је предложио
суфинансирање у износу од 315.000 што није више од 80% вредности предложеног
пројекта, нити од износа утврђеног конкурсом.
Текстовима ће бити промовисан допринос Руса у развоју Пирота и Понишавља:
уметничка дела, грађевине, образовне институције, споменици културе. Биће представљен
и данашњи живот Руса у Пироту и у Понишављу кроз рад удружења и хуманитарних
организација Руса, рад предузећа која су у власништву руских инвеститора и запошљавају
Русе и кроз животне приче Руса који су рођени или су се доселили у Србију. Посебно ће
бити представљене манифестације и акције везане за Русе и Русију које се одржавају у
Пироту и у Понишављу. Представиће се допринос Руса развоју Србије и везе два народа.
Биће израђено 15 текстова у пет тематских целина са фото галеријама на порталу
новостидана.рс. Сви текстови би били објављени на српском и руском језику. Реализација
се планира од 01.03.-31.12.2022. године.
Комисија сматра да је овај портал непрепознатљив на територији града
Пирота. Град Пирот нема руске инвеститоре и руске фирме које би запошљавале Русе
који живе на територији града Пирота, с тога комисија није препознала интерес за
грађане Пирота и сматра да овај пројекат не треба подржати.

9. Радио телевизија Цариброд д.о.о. Димитровград, назив пројекта:„Власи- од зимског
сна до летње чаролије“
Укупна вредност пројекта је 568.200 динара, а подносилац пројекта је предложио
суфинансирање у износу од 453.000 што није више од 80% вредности предложеног
пројекта,
нити
од
износа
утврђеног
конкурсом.
Серијал „“Власи – од зимског сна до летње чаролије”“ који обухвата четири
телевизијске емисије, има за циљ представљање једног од најлепших села на територији
Града Пирота – села Власи. У четири епизоде у трајању до 45 минута, природне лепоте

овог села и околине биће представљене кроз сва четири годишња доба - зиму, пролеће,
лето и јесен. Циљ серијала је не само да представи природне лепоте у пиротском округу,
већ и његове мештане, људе пореклом из овог краја, повртанике, туристе. У свакој од
епизода наћи ће се и неколико уметника, који последњих година у селу Власи налазе своју
инспирацију. Идеја је радити на промоцији села Власи како би било познатије на
туристичкој и културној мапи Србије и овог дела Европе. Реализација пројекта предвиђена
је од фебруара до новембра 2022. године.
Комисија сматра да је тема пројекта веома занимљива, бави се селом Власи,
које се сматра једним од најлепших на територији града Пирота. Село је пуно
мистике и традиције, походе га ловци на закопано благо, авантуристи и др. Комисија
подржава овај пројекат са 230.000 динара.

10. Ани пресс д.о.о/ Накси плус радио, назив пројекта:„Самохрани,али не и сами“
Укупна вредност пројекта је 5.091.541,10 динара, а подносилац пројекта је
предложио суфинансирање у износу од 3.591.541,10 што није више од 80% вредности
предложеног пројекта, нити од износа утврђеног конкурсом.
Пројекат обрађује теме намењене самохраним родитељима и има за циљ да
информише самохране родитеље у Пироту о правима и мерама из области социјалне
заштите, које су им законом загарантоване као осетљивој друштвеној категорији, али и да
укаже на проблеме са којима се суочавају у друштву и приликом остваривања одређених
права. Непостојање прецизне дефиниције и тачног броја самохраних родитеља на
територији града и државе доводе до ових проблема. Самохрани родитељи имају и
економске, социјалне и емоционалне проблеме, а присутне су и одређене предрасуде у
друштву о њима. Улога самохраног родитеља је веома сложена, јер често у подизању
детета све одлуке доноси сам. Због свега тога информисање друштва о овој теми и
подршка самохраним родитељима су кључне, као и афирмација мера социјалне политике
града Пирота и указивање на проблеме циљне групе што ће допринети употпуњавању
програма помоћи за самохране родитеље. Све ово утицаће и на побољшање положаја ове
групације становништва. Саговорници ће бити представници Градске управе из Службе
дечије заштите, представник ЦСР, самохрани родитељи, адвокати, представник РФЗО,
психолози. Пројекат ће бити реализован на Накси Плус радију у периоду од 10 месеци кроз
серијал од 80 емисија у трајању до 15 минута, које ће бити емитоване два пута недељно.
Комисија сматра да је тема пројекта од интереса за град Пирот, али да је буџет
предимензиониран, с тога подржава овај пројекат са 1.400.000 динара у делу
персоналних трошкова.

11. Ани пресс д.о.о / Портал Пирот плус онлине , назив пројекта:“Напред у прошлост”
Укупна вредност пројекта је 4.065.789,60 динара, а подносилац пројекта је
предложио суфинансирање у износу од 2.665.789,60 што није више од 80% вредности
предложеног пројекта, нити од износа утврђеног конкурсом.
Овај пројекат обухвата припрему и објављивање двадесет репортажа из села на
територији града Пирота, документарно - истраживачког типа. Објаве ће садржати
разговоре са мештанима, члановима месних заједница и представницима Градске управе,
фотографије и видео записе о природним лепотама и потенцијалима ових села за развој

туризма, пољопривреде и поновно оживљавање села. Циљ пројекта је информисати
грађане Пирота, који живе или су пореклом из села обухваћена овим серијалом, о програму
руралног развоја града Пирота, мерама за подстицај сеоског туризма, али и о
надлежностима месних заједница у одржавању и унапређењу квалитета живота на селу.
Реализацијом овог пројекта правиће се серијал о следећим селима: Рагодеш, Рудиње,
Церова, Орља, Базовик, Шугрин, Мирковци, Засковци, Ореовица, Црвенчево,
Црноклиште, Добри До, Покревеник, Присјан, Камик, Пасјач, Сиња Глава, Бело Поље,
Суково, Јалботина
Комисија је подржала овај пројекат због теме коју обрађује. Опис активности
пројекта је детаљно рашчлањен и добро образложен. Подносилац поседује потребно
искуство, као и персоналне и техничке капацитете, те комисија сматра да овај
пројекат треба подржати са 2.500.000 динара.

12. ПД Телевизија Пирот д.о.о, назив пројекта:“Хроника региона”На длану””
Укупна вредност пројекта је 14.993.000 динара, а подносилац пројекта је предложио
суфинансирање у износу од 11.500.000 што није више од 80% вредности предложеног
пројекта, нити од износа утврђеног конкурсом.
Планирана је реализација 240 емисија, које су информативног карактера и
емитоваће се сваког радног дана са почетком у 18:30 часова, од јануара до краја децембра.
Планирано трајање сваке емисије је 30 минута. Хроника региона „На длану“ је медијска
форма која заузима значајно место у програмској шеми ТВ Пирот пуне 22 године. Због свог
значаја, емитоваће се пет дана у радној недељи и тако ће континуирано информисати
гледаоце о свим актуелностима и дешавањима са територије Округа, а посебно о
догађајима који су од јавног значаја. Истраживања и одабир тема које се обрађују у емисији
раде се свакодневно у зависности од актуелности и тренутних дешавања, али се обрађују и
истраживачке теме. Све важније теме од јавног значаја обрађиваће се кроз прилоге и
репортаже, а најактуелнијој теми дана, биће посвећено гостовање најкомпетентнијих
саговорника на ту тему.
Телевизија Пирот је једна од најутицајнијих на територији града Пирота, која
ће реализацијом великог броја медијских садржаја моћи да задовољи интерес грађана
Пирота. Комисија сматра да овај пројекат треба подржати са 11.000.000 динара.

13. Агенција за кинематографску и телевизијску продукцију POSITIVE
PRODUCTION, Димитровград, назив пројекта:“Елита у пролазу- Чеси који су
мењали Пирот”
Укупна вредност пројекта је 702.500 динара, а подносилац пројекта је предложио
суфинансирање у износу од 498.000 што није више од 80% вредности предложеног
пројекта, нити од износа утврђеног конкурсом.
Овај пројекат на пријемчив начин промовисаће културно-историјске вредности и
локалну историју Пирота кроз разумевање контекста у којима се одвијао процес
досељавања Западних Словена у Пирот у другој половини 19. века и надаље. Кроз кратке
форме оживеће историјске личности, досељени Чеси који су живели у Пироту и оставили
лични печат у развоју града. Ти врло знаменити људи, по структури занимања били су

углавном лекари, фармацеути, музички уметници, инжењери, официри, а тек нешто мало је
било трговаца, занатлија и пољопривредника. Оваквим садржајем ће се мотивисати већи
број Пироћанаца, нарочито млађе генерације, да се заинтересују и упознају локалну
историју и постану чувари културно –историјског наслеђа. Кроз шест седмоминутних
епизода испричаћемо приче о некадашњој елити, која је у Пирот долазила да ствара и из
њега одлазила остављајући своја дела. Биће снимљено шест епизода у трајању од по 7
минута. Пројекат ће се реализовати у периоду од 01.04.2022. – 31.12.2022. год.
Комисија сматра да је пројекат одлично написан, оригиналан и садржи
иновативне елементе. Овај пројекат ће грађане подсетити на значајне историјске
личности досељених из Чешке, а који су оставили велики траг у различитим
областима: образовању, уметности, фармацији и др. Комисија предлаже износ од
300.000 динара.

14. Срђан Денчић ПР Студио за аудио визуелене производе и фотографске услуге
продукција “Газела” Пирот, назив пројекта:“Пирот- светска престоница
гастрономије”
Укупна вредност пројекта је 580.000 динара, а подносилац пројекта је предложио
суфинансирање у износу од 430.000 што није више од 80% вредности предложеног
пројекта, нити од износа утврђеног конкурсом.
Традиционална гастрономија представља саставни део културне баштине, историје,
идентитет и стил живота становника Града Пирота, Округа пиротског, Старопланинске
регије. Међу првим асоцијацијама које се људима јављају на помен југоисточне Србије је
Пирот, град у ком су историјска дешавања и прожимања, свако на свој начин, оставила
специфичан траг у свему па и у гастрономији. У широј српско и светској гастрономској
пракси аутохтона храна Пирота није посебно одређена, што ју је на тај начин учинило
невидљивом и непознатом. Представиће традиционалну гастрономију: пиротски качкаваљ,
посна јела, мрсна јела, пите, свечана и јела у време верских празника, хлеб, сиротињска
јела, вино...Пројекат представља серијал од 8 емисија у трајању од по 12 минута у периоду
од 15.02.-31.12.2022.год.
С обзиром да тема обрађује традиционалну гастрономију која је део очувања
културне баштине Пирота, комисија сматра да пројекат треба бити подржан са
250.000 динара.

15. Adria Мedia Group d.о.о. Стари град , назив пројекта: “Развој туризма у Пироту”
Укупна вредност пројекта је 1.332.088 динара, а подносилац пројекта је предложио
суфинансирање у износу од 851.088 што није више од 80% вредности предложеног
пројекта, нити од износа утврђеног конкурсом.
Пројекат ће кроз серијал од десет текстова у периоду од 01.05.-31.12.2022. год.,
представити туристичке потенцијале Пирота, његову разноврсну понуду и наслеђе, као и
посебне особености овог краја које могу допринети развоју турстичког потенацијала града.
У том смислу текстови објављени кроз електорнско издање медија Еспресо, једног од
најпосећених портала у Србији, биће првенствено инфорамтивног карактера са идејом
подизања видљивости и поспешивања туризма кроз медије. Циљ пројекта јесте употреба
медија као средства за подизање информисаности и видљивости локалне туристичке

понуде Пирота, како грађанима Пирота и његове околине, тако и грађанима Србије и у
ширем смислу, свим читаоцима широм света који разумеју српски.
Комисија сматра да овај пројекат не треба подржати, јер је тема пројекта
уопштена, пројекат се не бави конкретном темом у области развоја туризма. Буџет
пројекта је предимензиониран и није економски оправдан. Комисија сматра да је
трошак по јединици медијског садржаја превисок.

16. Adria Media Magazine d.o.o. Београд- Стари град/ National geographic Srbija, назив
пројекта:“Пирот-историја артефаката”
Укупна вредност пројекта је 1.618.060 динара, а подносилац пројекта је предложио
суфинансирање у износу од 1.128.010 што није више од 80% вредности предложеног
пројекта, нити од износа утврђеног конкурсом.
Пројекат „Пирот – историја артефаката“ обухватио би израду и објаву три
репортаже у штампаном издању магазина Национална Географија Србија као и осам
репортажа у електронском издању магазина, који ће се бавити историјом Пирота,
пиротског поднебља, кроз важне артефакте града из различитих временских периода, као и
представљањем српске историје у једном ширем контексту. Додатно ће бити објављене и
четири сервисне вести. Пројекат има за циљ подизање свести грађана Пирота као и српске
и шире јавности о историји Пирота у циљу оснаживања и представљања важности локалне
историје. Циљ пројекта је да подигне ниво свести и информисаности грађана Србије о
пиротској историји, да допринесе развоју историје и традиције како би се њени споменици
очували у будућности, кроз презентацију, промоцију и популаризацију у медијима,
повећање видљивости локалне историје као и отварања нових перспеткива на постојеће
историјске споменике, материјална и нематеријална сведочанства и артефакте, који сведоче
о историји развитка једне заједнице. Планирана је израда укупно 15 медијских објава – ( 3
репортаже у штампаном издаљу магазина, дужине до највише 2 странице, 8 репортажа у
дигиталном издању магазина, које ће покривати важне артефакте и 4 вести са сервисним
информацијама у дигиталном издању магазина) до краја 2022. године.
Пројекат је уопштен, без конкретних тема. Буџет је предимензиониран, трошак
по јединици медијског садржаја је превисок. Комисија сматра да овај пројекат не
треба подржати.

17. П канал д.о.о, Пирот/ ТВ, назив пројекта:„Боје града“
Укупна вредност пројекта је 11.800.560 динара, а подносилац пројекта је предложио
суфинансирање у износу од 8.904.000 што није више од 80% вредности предложеног
пројекта, нити од износа утврђеног конкурсом.
Пројекат чини 252 педесетоминутне емисијe, „Боје града“, у премијерном и исто
толико емисија у репризном термину, као и бонус недељни преглед на знаковном језику од
50 емисија у премијерном и репризном термину. Пројекат је информативно-колажног и
истраживачко-иновативног типа и има за циљ унапређење друштвено-социјалних
категорија, информисање и промоцију активности свих релевантних институција Града
Пирота.

Комисија смтара да је Пи канал једна од утицајнијих телевзија на територији
Пирота. Пројекат подразумева велики број медијских садржаја, теме су добро
дефинисане, а пројектне активности добро разрађене и воде ка остваривању
предвиђених резултата. Велики број медијских садржаја гарантује добру
информисаност грађана Пирота. Подносилац пројекта поседује искуство, као и
велике персоналне и техничке капацитете. Комисија сматра да овај пројекат треба
подржати са 6.500.000 динара.

18. П канал д.о.о, Пирот/ Интернет портал, назив пројекта:“Зрно по зрно”
Укупна вредност пројекта је 2.150.000 динара, а подносилац пројекта је предложио
суфинансирање у износу од 1.530.000 што није више од 80% вредности предложеног
пројекта, нити од износа утврђеног конкурсом.
Пројекат „Зрно по зрно“ кроз истраживачке и иновативне активности бавиће се
истраживањем потреба пољопривредних произвођача, промовисањем потенцијала,
програма мера локалне самоуправе и државе, популаризацијом сеоског живота и бављења
пољопривредном производњом на територији Града Пирота. Током реализације пројекта
сваке седмице биће произведена и на интернет портал П канала постављена по једна 40минутна емисија (укупно 44 емисије) која ће, између осталог, садржати и савете стручњака
са конкретним предлозима за решавање постојећих проблема на пољопривредним
газдинствима.
Тема је значајна, актуелна, усклађена са реалним проблемима и потребама
циљне групе. План активности детаљно је разрађен, подносилац пројекта поседује
капацитете и искуство за реализацију пројекта. Понуђен је велики број медијских
садржаја. Комисија сматра да овај пројекат треба подржати са 650.000 динара.

19. Зона плус д.о.о Ниш ТВ, назив пројекта:„Брендови пиротског наслеђа“
Укупна вредност пројекта је 2.434.000 динара, а подносилац пројекта је предложио
суфинансирање у износу од 1.756.000 што није више од 80% вредности предложеног
пројекта, нити од износа утврђеног конкурсом.
Пројекат „Бреднови пиротског наслеђа “ бави се очувањем културно-историјског
наслеђа овог поднебља. Пројекат ће се реализовати кроз 6 документарно-информативних
емисија до 30 минута и 6 тв пакета до 5 минута. Свака од емисија (+ тв пакет) обрађују по
један бренд пиротског краја. У томе нам помажу еминентни стучњаци, који се баве
одређеном облашћу ( представници Народног музеја Понишавља, Завода за заштиту
културе, Туристичке органзације Пирота, градски већник ресорно задужен за културу,
Млекарске школе, приватни предузетници, гости ... ) али и обични грађани чије виђење
сопственог наслеђа треба да појасни важност очувања идентитета овог краја широј
публици, која о овим знаменитостима сазнаје спорадично, управо кроз овакве телевизијске
садржаје. У овом серијалу обрађиваће се следеће теме: пиротски ћилим, пиротска
грнчарија, качкаваљ, пиротска пеглана кобасица, пиротска тврђава – Момчилов град,
Гостуша, (камено село).

Тема пројекта је у складу са наменом конкурса, подразумева велики број
обимних садржаја. Комисија сматра да овај пројекат треба подржати са 1.000.000
динара.

20. Предузеће за производњу и промет рачунарске опреме Direct Link д.о.о
Београд(Стари Град), назив пројекта:“Енергетска ефикасност - Пирот”
Укупна вредност пројекта је 780.000 динара, а подносилац пројекта је предложио
суфинансирање у износу од 480.000 што није више од 80% вредности предложеног
пројекта, нити од износа утврђеног конкурсом.
Тема пројекта је енергетска ефикасност јавних и приватних зграда и породичних
кућа у Пироту. Сврха пројекта је информисање грађана Пирота о енергетској ефикасности,
као и свих градских институција у Пироту. Циљна група су грађани Пирота, пре свега они
који граде или купују свој дом, али и грађани у Пироту, чији пример може да послужи при
решавању истих или сличних проблема. Интернет портал „Наша места“ ће објавити 60
вести и 6 видео репортажа из области енергетске ефикасности, о томе колико је град Пирот
издвојио средстава за енергетску ефикасност, како и где се троше и шта се тиме постиже.
С обзиром да је град Пирот укључен у реализацију енергетске ефикасности, ова
тема је од великог значаја за град Пирот, с тога Комисија предлаже финансирање овог
пројекта у износу од 150.000 динара.

21. Привредно друштво за обезбеђивање права и дистрибуцију аудио-визуелних
производа MONDO INC DOO БЕОГРАД (Стари Град)назив пројекта:„Пирот- спорт
као потенцијал једног града“
Укупна вредност пројекта је 1.168.000 динара, а подносилац пројекта је предложио
суфинансирање у износу од 760.000 што није више од 80% вредности предложеног
пројекта, нити од износа утврђеног конкурсом.
Пројекат „Пирот - спорт као потенцијал једног града“ намењен подстицању подизања
степена информисаности грађана о младим талентима у спорту, историји спорта и важним
спортским личностима, као и манифестицацијама, клубовима и спортским догађајима, који
подстичу развој културе спорта, са фокусом на млађу популацију. Циљ пројекта је
указивање на важност спорта у развоју и формирању младих људи, али и осталих
старосних група. Током периода трајања пројекта кроз десет медијских објава биће
покривени горенаведени аспекти, који ће настати како радом пројектног тима, тако и кроз
сарадњу са свим кључним актeрима повезаним са темом пројекта, што ће допринети
разноврсности тема, видљивости пројекта и репрезентације, позитивне улоге коју спорт
има у животу суграђана Пирота и шире. Планирано је 10 медијских објава у периоду од
01.05.2022-31.12.2022. год.
Чланови Комисије су се сложили да је портал непрепознатљив на територији
Пирота, тако да реализовани пројекат не би био видљив његовим грађанима.
Комисија сматра да је тема уопштена и расплинута, да активности пројекта нису
довољно разрађене и да је буџет економски неоправдан. Комисија је изразила став да
овај пројекат не треба финансирати.

22. Центар за културу, информисање и заштиту права националних мањина
Развитие/ТВ портал инфо Босилеград, назив пројекта:“Пирот кроз историју”
Укупна вредност пројекта је 371.000 динара, а подносилац пројекта је предложио
суфинансирање у износу од 275.000 што није више од 80% вредности предложеног
пројекта, нити од износа утврђеног конкурсом.
Пројекат подразумева 3 истраживачка текста који ће носити одређене целине током
приказивања историје Града Пирота. Реализоваће се у периоду од 01.03.-31.12.2022.год.
Како Пирот лежи између два велика града Ниша и Софије, представља значајну карику за
познавање старих народа, који су живели у централним областима Балкана, с тога, јер се
налазе у граничној зони двеју сфера, латинске на западу и грчке на истоку, на терену на
коме су се сукобљавали и мешали утицаји двају моћних балканских народа, трачких и
илирских, на веома прометној саобраћајници, која повезује Европу са Азијом. Тема је од
изузетног значаја за грађане Пирота и околине где би се приказивањем Пирота кроз
историју, нарочито млађе генерације, упознале са настанком и развојем њиховог града у
сваком погледу.
Два члана комисије су изразила позитиван став по питању овог пројекта и
сматрају да треба подржати овај пројекат са 100.000 динара, док је члан комисије
Нинослав Смиљковић остао суздржан.

23. Бранислав Игњатовић, ПР Радња за телевизијску продукцију South Media,
Ниш,назив пројекта:“70 година КК Пирот” - информативни серијал о кошарци у
Пироту”
Укупна вредност пројекта је 951.000 динара, а подносилац пројекта је предложио
суфинансирање у износу од 756.000 што није више од 80% вредности предложеног
пројекта, нити од износа утврђеног конкурсом.
Овај пројекат представља информативно-документарни серијал видео садржаја
колажног типа у 5 епизода од по 15 минута, намењен телевизијском и интернет
приказивању. Садржај прати актуелна дешавања у пиротском кошаркашком клубу, који је у
сезони 2020/21 остварио вишедеценијски сан Пироћанаца и заиграо у КЛС - највишем
рангу домаћег такмичења, а који ове године обележава седамдесет година постојања.
Емитоваће се у периоду од 01.02.-31.12.2022.год.
Комисија сматра да овај пројекат промовише пиротску кошарку и њен развој, а
с обзиром да се ове године обележава 70 година постојања, комисија сматра да овај
пројекат треба подржати са 100.000 динара.

На основу извршене анализе свих прегледаних пројеката и утврђених критеријума
за оцену поднетих пројеката, а имајући у виду остваривање јавног интереса у области
јавног информисања, Комисија је једногласно предложила да се финансијска средства за
суфинансирање пројеката у области јавног информисања доделе следећим подносиоцима
пројеката:

Ред.бр.

Назив подносиоца пројекта

Средства за 2022.

Центар за едукацију и развој/ЈУГМЕДИАИнтернет портал ЈУГМЕДИА

350.000

1.

Агенција за веб портале и новинске
делатности ПИНА НЦ

2.000.000

2.
3.

Видео продукција “Астра” Пирот

350.000

РТВ "Belle amie” Д.О.О, Ниш/ ТВ

2.500.000

2.600.000
350.000

7.

А.Д.Слобода Ниш,огранак Слобода Пирот
Мануела Радојковић пр, агенција за
производњу кинематографских дела,аудио
визуелних производа и телевизијског
програма, Helloanimation,Ниш
Радио телевизија Цариброд д.о.о.
Димитровград

8.

Ани пресс д.о.о/ Накси плус радио

1.400.000

9.

Ани пресс д.о.о / Портал Пирот Плус
онлајн
ПД Телевизија Пирот д.о.о

2.500.000

4.
5.
6.

10.
11.

Агенција за кинематографску и
телевизијску продукцију POSITIVE
PRODUCTION, Димитровград

230.000

11.000.000
300.000

12.

Срђан Денчић ПР Студио за аудио
визуелене производе и фотографске услуге
продукција “Газела” Пирот

250.000

П канал д.о.о, Пирот/ ТВ

6.500.000

П канал д.о.о, Пирот/ Интернет портал

650.000

Зона плус д.о.о Ниш ТВ

1.000.000

Предузеће за производњу и промет
рачунарске опреме Direct Link д.о.о
Београд(Стари Град)
Центар за културу, информисање и заштиту
права националних мањина Развитие/ТВ
портал инфо Босилеград
Бранислав Игњатовић, ПР Радња за
телевизијску продукцију South Media, Ниш

150.000

13.

14.

15.
16.

17.

18.

100.000

100.000

Комисија је једногласна у ставу да се финансијска средства на основу овог Конкурса не
доделе следећим подносиоцима пројеката :
•
•
•
•
•

РТВ "Belle amie” Д.О.О, Ниш/ Радио
Мултикултура Србије, Мала Врбница, Град Крушевац
Adria Мedia Group d.о.о. Стари град
Adria Media Magazine d.o.o. Београд- Стари град
Привредно друштво за обезбеђивање права и дистрибуцију аудиовизуелних производа MONDO INC DOO БЕОГРАД (Стари Град)

Записник са састанака Комисије чини саставни део предлога Комисије.

Чланови Комисије:

