
Република Србија      
Град Ниш 
Градска општина Пантелеј 
Веће Градске општине 
Број:    72 /22-01/1 

                      Датум:   17.06.2022. године. 
 
  На основу члана 45. Статута Градске општине Пантелеј ("Сл. лист града 
Ниша", бр.53/17 пречишћен текст), Веће Градске општине Пантелеј, на седници 
одржаној  17.06.2022. доноси: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о расподели средстава по конкурсу за суфинансирање пројеката у 
области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на 

територији Градске општине Пантелеј за 2022. години 

 
Р.Б

. 

НАЗИВ 

МЕДИЈА, 

МЕСТО, 

ОДГ.ЛИЦЕ 

ВРСТА 

МЕДИЈА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 

OПИС 

ПРОЈЕКТА 

(Taчка 3.1): 

ТЕМА, СВРХА, 

ЦИЉНА 

ГРУПА, 

ФОРМАТ, 

БР.САДРЖАЈА 

Тражена 

вредност 

 

 

 

 

 

одобрено 

OБРАЗЛОЖЕЊЕ, 

СТАВ, ОДЛУКА 

ЧЛАНОВА KOMИСИЈЕ 

ЗА ОЦЕНУ МЕДИЈСКИХ 

ПРОЈЕКАТА 

01. 

 

 

Зона плус 

Доо, Ниш, 

Слађана 

Остојић 

 

 

 

 

портал Пантелеј-

Зелена оаза 

Прој.рок 6.месеци, 

8 

инфор.едукативни

х текстова, 

идентификација 

стања, проблема и 

услова за очување 

живот.средине у 

сврху подизања 

еколошке свести 

грађана 

250.000 

 

 

 

 

 

 

 

30.000 

Пројекат је актуелан, разрађен и 

испуњава јавни интерес али се 

значајан део грађана са руралног 

подручја, које је фокусу 

проблема, мање информише 

преко портала него путем других 

медија. Због ограничених 

средстава, Комисија предлаже да 

се ревидира буџет и пројекат 

буде подржан са 30.000 дин. 

02. Удр.Маркер, 

Ниш, 

Јована 

Ђорђевић 

Портал 

Мегафон 

Најбоље са 

Пантелеја 

Прој.рок 6 мес., 7 

медиј. 

садрж.видео 

прилога до 5 мин, 

на порталу, у 

сврху афирмације 

најбољих ученика 

и талената у 7 ОШ 

на подручју 

Општине 

235.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.000 

Пројекат је коректно урађен, 

афирмативно и подстицајно 

сагледава узорне представнике 

популације основаца и 

просветни рад са њима, са 

прецизним циљним групама и 

детаљно планираним садржајима 

који испуњавају јавни интерес 

заједнице.Због ограничених 

средстава, Комисија предлаже да 

се ревидира буџ и пројекат 

подржи са 70.000 дин. 

03.  

 

 

 

Удруж.РТВ 

Бум 018, 

Ниш, Никола 

Панић 

 

 

 

Портал 

018 

Буди 

безбедан 

Прој.рок 4 мес.6 

прилога на 

порталу, Тема: 

безбедност у 

саобраћају возача 

и пешака, посебно 
деце,у сврху 

предочавања 

стања и едукације 

186.000 

 

 

 

 

 
 

 

80.000 

Тема пројекта заслужује пажњу 

јер се бави заштитом најмлађе 

популације у саобраћају. 

Пројекат је разрађен али је 

предвиђено мало медијских 

садржаја за постављене прој. 
циљеве. Комисија предлаже да 

се ревидира буџет и пројекат 

подржи са 80.000 дин. 

 

 



04. 

 

 

Удружење 

Хуманис, 

Ниш, Марија 

Илић 

 

 

 

 

 

Портал 

Слово 

југа-

дигитал 

Ратни 

меморијали 

ГО Пантелеј 

Прој.рок 5 мес.20 

медиј.садржаја, 

репортажа са 

фотографијама и 

видео записима, 

Тема: заштита 

споменичког 

наслеђа, у сврху 

очувања 

националног и 

културног 

идентитета. 

180.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.000 

Пројекат добро написан и 

разрађен, усклађен са новом 

закон.регулативом у предметној 

области, прецизно описане 

активности и дефинисане циљне 

групе. Предвиђен је значајан 

обим мед.садржаја.  

Због ограничених средстава, 

Комисија предлаже да се 

ревидира буџет и пројекат 

подржи са 50.000 дин. 

05. 

 

 

Нивебиа Доо, 

Ниш,  

 

 

 

 

Портал 

Грађанин 

Грађанске 

иницијативе 

Прој.рок 5 

мес.ук.20 

мед.садржаја,15 

текстова и 5 видео 

записа, Тема: 

Стварање 

медијског 

простора за 

обичног човека и 

корисне 

иницијативе за 

добробит 

заједнице које 

заслужују пажњу 

јавности и 

адекватну 

подршку 

170.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.000 

Пројекат се издваја као изузетно 

добро конципиран и разрађен, са 

прецизно дефинисаним циљним 

групама. На најбољи начин 

одражава јавни интерес у јавном 

информисању непосредним 

укључивањем грађана. Буџет је у 

делу оперативних трошкова 

недоречен.Због ограничених 

срдстава и недовољне 

доступности портала као медија 

значајном делу грађана на 

Пантелеју, Комисија предлаже 

да се буџет ревидира и пројекат 

подржи са 30.000 дин. 

06. 

 

 

City marketing 

centar, Doo, 

Niš 

 

 

 

 

Портал 

Нишке 

вести 

Ово је 

Пантелеј 

Прој.рок5 мес. 20 

видео репортажа. 

Тема:атрактивни и 

недов.познати 

локалитети као 

нова одредишта, 

представљена на 

нов и занимљив 

начин у сврху 

веће 

препознатљивости 

и привлачења 

посетилаца 

250.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150.000 

Вредност пројекта је у 

посвећености јавном интересу и 

заинтересованости грађана 

Општ.Пантелеј да се повећа 

видљивост и валоризација 

недовољно познатих или 

неискоришћених локалитета и 

њихових вредности.Разрађен 

детаљно, са јасним циљем и 

прецизним циљним 

групама.Тема презентована на 

популаран и пријемчив начин. 

Буџет недовољно прецизан и 

због ограничених средстава, 

Комисија предлаже да се буџет 

ревидира и пројекат подржи са 

150.000 дин. 

07. 

 

 

РТВ Белами, 

Ниш, Водосав 

Радомировић 

 

 

 

 

Портал 

Белами 

Ми са вама прој.рок, 6.мес.  

20 веб 

текстоваТема: 

Мере активне 

политике 

запошљавања и 

подстицаји бржем 

запошљавању 

250.000 

 

 

 

 

 

 

 

 
  30.000 

Тема пројекта је актуелна и 

следи јавни интерес 

незапосленог дела грађанске 

популације, усклађена са 

интенцијама еконономског 

оснаживања. Недостају 

биографије носилаца пројекта, 

динамика реализације, а буџет 

крајње штур и недоречен.  
Нужно ревидирање буџета и 

Комисија предлаже да се подржи 

са 30.000 дин. 

 

 



08. 

 

 

Милош 

Стошић, ПР, 

Рачунарско 

програмирањ

е, Cloudcode, 

Ниш 

 

 

 

 

Преко 

портала 

„Нишке 

вести“/ 

изјава 

Нечујни 

јецаји 

породичног 

насиља 

Прој.рок од 6-

10.месеца, 10 

интернет 

репортажа. 

Идентификација 

стања и проблема 

породичног 

насиља у сврху 

едукације о 

правима и 

обавезама, 

пружању помоћи 

и самопомоћи 

180.000 

 

 

 

 

30.000 

Друштвено веома важна и 

осетљива тема, која заслужује 

посебну пажњу, али пројектом 

недовољно разрађена и нејасно 

презентована са становишта 

циљних група и неопходног 

институционално-стручног 

приступа.Медиј преко кога 

пласира садржај обезбеђује већу 

видљивост али је буџет 

непрецизан и нејасан. Комисија 

предлаже да се буџет ревидира и 

пројекат подржи са 30.000 дин. 

09. 

 

 

Удружење 

новинара 

Круг 

 

 

Онлајн 

мед.и 

др.мреже 

Упознајте 

живописна 

села 

Пантелеја 

прој.рок 6месеци, 

12 репортажа и 12 

видео записа о 

особеностима села 

у сврху промоције 

локалног 

фолклора, 

привлачења 

туриста и развоја 

руралног туризма 

230.000 

 

 

 

 

 

/ 

Тема уопштено представљена и 

неуверљиво конципирана у 

односу на амбицизно 

постављене домете утицаја на 

развој сеоског туризма у 

реалним околностима, 

недовољно разрађене 

активности, буџетске ставке су 

неадекватне. Комисија предлаже 

да се пројекат не подржи. 

10. 

 

 

УГ 

Едукацион 

форум центар 

 

 

 

 

Изјава 

Портал 

Одговор 

Села 

Пантелеја 

Прој.рок 6 месеци, 

24 мед.садржаја. 

Промоција здраве 

хране и примера 

добре праксе у 

сврху бољег 

позиционирања и 

пласмана на 

тржишту 

234.000 

 

/ 

Тема уопштено и површно 

представљена, циљ пројекта 

неразрађен, примарне и 

секундарне циљне групе 

погрешне. Недостају биографије 

аутора пројекта. Буџет нереално 

пројектован. Комисија предлаже 

да се пројекат не подржи. 

11. 

 

 

Студ.инф.изд

ав.центар 

Ниш, СКЦ, 

Дејан Костић 

 

 

 

Портал, 

Пресинг 

магазин 

онлајн 

Диплома за 

завичај 

прој.рок 6 мес. 18 

интервјуа/по 3 

месечно, Тема: 

представљање 

успешних 

дипломаца и 

подст.младих на 

високо 

образовање 

80.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000 

 

Добро одабрана тема, занимљив 

и разрађен  циљ пројекта, 

афирмише младе људе, 

студентску популацију и значај 

образовања, циљне групе 

прецизно дефинисане. Са 

скромним захтевом у погледу 

тражене подршке а због 

ограничених средстава Комисија 

предлаже да се пројекат подржи 

са 40.000 дин и ревидираним 

буџетом. 

12. 
 

 

Игор Спасић 
ПР 

Агенција за 

произв.кинем

атог. дела 

аудио визуел 

произ.и тв 

прогр. 

Balance media 

 

 
 

 

Преко Тв 
Белами / 

изјава 

 

 

 

 

Село је кичма 
нације 

 прој.рок, 
6.месеци, 25 тв 

репортажа. 

Сагледавање 

проблема села, 

иницирање 

решења и 

примери добре 

праксе 

249.000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

Претенциозно насловљена тема али 

кроз разраду пројекта неутемељена, 

уопштенно и фразерски описана. 

Лоше дефинисане циљне 

групе.Буџет паушалан, непотпун и 

без образложења трошкова. 

Комисија предлаже да се пројекат 

не подржи уз констатацију да су 

села важна тема али као општа, 

заступљена је код више апликаната, 

међусобно конкурентних, тако да се 

издвојио пројекат који конкретно и 

реално обрађује тему везану за 

виталну и перспективну 

производњу овог подручја 

 

 

 



13. 

 

 

 

Бранислав 

Игњатовић, 

ПР, радња за 

тв прод. South 

media, Ниш 

 

 

Преко 

портала 

Спорт југа, 

наСОС 

канал 

плус, Тв 

Зона плус 

Спорт у 

Пантелеју 

2022. 

Од 5-10. 

мес.Континуитет 

информ.о 

спортским 

дешавањима, 

трајање 5 и по 

мес., 12 репортажа 

по 5 мин. 

244.000 

 

 

 

 

50.000 

Тема је актуелна и представља 

континуитет са досадашњим 

пројектима у у овој области. 

Одражава јавни интерес 

спортске јавности и грађана 

Пантелеја. Прецизан буџет али 

због ограничених средстава 

Комисија предлаже да се 

ревидира и пројекат подржи са 

50.000 дин. 

14. 

 

 

 

Коперникус 

систем, 

Доо,Београд, 

Огранак 

Коперникус 

продукција 

 

 

телевизија ГО Пантелеј 

Безбедност 

свих у 

саобраћају 

6.месеци, 6 

емисија од по 20 

мин. и 12 

репризних издања. 

Тема:Већа 

безбедност свих 

учесника у 

саобраћају у циљу 

смањења незгода 

и веће позорности 

250.000 

 

 

 

 

150.000 

Тема актуелна,друштвено важна 

и заслужује пажњу али 

превазилази оквире ГО Пантелеј 

и не може се ограничити на 

једну општину као локалну 

заједницу.Пројекат разрађен али 

не и пројектни циљеви. Циљне 

групе прецизно дефинисане. 

Недостају биографије носилаца 

пројекта. Комисија предлаже ад 

се пројекат подржи са 150.000 

дин уз ревизију буџета. 

15. 

 

Народне 

новине, Доо, 

Ниш, Видосав 

Радомировић 

 

 

 

Штампани 

медији 

 Пантелеј и 

његови 

грађани, 

партнери у 

развоју 

прој.рок од 6 мес. 

30 нов.текс. Тема: 

јачање 

цив.друштва и 

учешћа јавности 

250.000 

 

 

 

 

 

180.000 

Пројекат одражава јавни интерес 

у јавном информисању грађана 

Пантелеја, утолико што их кроз 

произведене мед.садржаје 

третира као активне актере и 

партнере општине. Прецизан 

циљ пројекта и циљне групе. 

Буџет није довољно разрађен ни 

у оперативним ни у персоналним 

трошковима. Због ограничених 

средстава Комисија предлаже да 

се буџет ревидира и пројекат 

подржи са 180.000 динара. 

16. 

 

Удружење  

“Нова мрежа” 

 

 

 

Сајт 

www.novin

arionline.rs 

 

Откријте 

пр.лепоте 

Пантелеја, 

пешачењем и 

јахањем 

12.текст, на сајту, 

са пратећим 

фотографијама и 

видео записима, 

рок 6 мес. 

250.000 

 

 

 

 

 

30.000 

Пројекат на иновативни начин 

обрађује занимљиву тему и уједно 

обезбеђује промоцију природних 

потенциајала Општине. Број 

планираних мед.садржаја обезбеђује 

испуњење јавног интереса, уз 

напомену да значајан део житеља 

Пантелеја није корисник интернет 

портала односно претежно се  

информише преко класичних 

медија, ТВ, радија, новина.Зато 

предлаже да се буџет ревидира и 

пројекат подржи са 30.000 динара. 

17. 

 

 

Удруж.Креат

исмо Ниш, 

Марија 

Стојиљковић 

 

 

 

 

Преко Тв 

Копернику

с 

Писмо о 

намерамa 

Туристички 

потенцијали 

Пантелеја 

Прој.рок од 6-

11.месеца. 3 

медијска садржаја, 

презентација 

Чегра, Церјанке, 

Кам.виса 

194.000 

 

 

 

 

 

/ 

Тема је и превише експлоатисана, 

пројекат не нуди ништа иновативно. 

Предвиђено представљање већ 

добро познатих локација широј а 

погото локалној јавности. У том 

смислу не испуњава у потребној 

мери јавни интерес у јавном 
информисању грађана 

Пантелеја.Нереалан буџет. 
Комисија предлаже да се пројекат 

не подржи. 

 

 

 



18. 

 

 

РТВ Белами, 

Доо, Ниш, 

Видосав 

Радомировић 

 

 

 

 

телевизија                  

Здрава 

Општина 

Пантелеј 

прој.рок 6. мес. по 

4 мед.                

форме од 5 мин., 

укупно 12 

мед.садржајаТема:

Превенција јавног 

здравља кроз 

поуздано 

информисање, 

након искуства са 

пандемијом 

250.000 

 

 

 

 

 

 

250.000 

Тема је значајна за најширу 

популацију грађана Пантелеја 

јер се тиче здравља људи и 

подизања здравствене културе 

као и квалитета живота у 

заједници. Телевизија као медиј 

обезбеђује видљивост 

предвиђеног медијског садржаја 

и одговара навикама и 

устаљеном начину информисања 

грађана ове општине. Комисија 

предлаже да се пројекат подржи 

са 250.000 дин. 

19. 

 

 

РТВ Белами, 

Доо, Ниш, 

Видосав 

Радомировић 

 

 

 

 

радио Записи из  

Пантелеја 

прој.рок,6.мес.24 

радијске емисије 

250.000 

 

 

 

 

50.000 

Тема је доста експлоатисана и 

пројекат не доноси нови приступ 

иако кореспондира са јавним 

интересом Општине Пантелеј 

око промовисања занимљивих 

локалитета. Предвиђен велики 

број медијских садржаја. 

Комисија предлаже да се буџет 

ревидира и пројекат подржи са 

50.000 дин. 

20. 

 

 

Удружење 

Хуманис, 

Ниш, Марија 

Илић 

 

 

 

 

Часопис 

Слово југа 

Верски 

туризам на 

терит.ГО 

Пантелеј 

Прој.рок 6 мес. 15 

мед.садржаја, 3 

издања часописа, 

Тема: Духовно 

наслеђе, 

промоција и 

валоризација 

172.000 

 

 

 

 

 

/ 

Добро уочена и ретка тема, због 

богате духовне баштине ГО 

Пантелеј, занимљива за одређене 

циљне групе. Активности добро 

разрађене. Прецизно дефинисане 

циљне групе али због 

ограничених средстава, 

Комисија предлаже да се 

пројекат не подржи с обзиром да 

је ова област сагледана са 

значајним средствима на другим 

конкурсима за пројекте културно 

историјског и духовног наслеђа. 

21. 

 

 

Лела Грујић, 

ПР, радња за 

произв.тв 

прог. Агројуг 

медија, Ниш 

 

 

 

 

Преко ТВ 

зона плус 

*Писмо о 

намерама  

Значај 

виноградарст

ва за рурални 

развој 

Пантелеја 

 172.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.000 

Пројекат обрађује конкретну 

тему са упориштем у традицији 

и реалном потенцијалу 

виноградарско-

воћарскепроизводње, као 

најзаступљенијим 

пољопривредним гранама на 

Пантелеју  и добро разрађен, 

прецизан и са јасно 

дефинисаним циљем и циљним 

групама. Испуњава јавни 

интерес грађана са сеоског 

подручја и потребу јавне 

афирмације истрајних и 

перспективних произвођача као 

и села у пантелејском виногорју. 

Због ограничених 

средстава,Комисија предлаже 

ревизију буџета и подршку од 
50.000 дин. 

 

 

 

 



22. 

 

 

Нишка 

телевизија 

Д.О.О. 

 

 

 

телевизија Наука за 

будућност 

прој.рок, 6.мес., 6 

емисија до 50 мин 

250.000 

 

 

 

 

 

150.000 

Пројектом се афирмише 

образовање, посебно 

талентовани ђаци и студенти и 

представљају научне и стручне 

институције као темељ и 

генератори развоја. Добро 

дефинисани циљеви и циљне 

групе, и значајан и обим 

медијских садржаја. Комисија 

предлаже ад се пројекат подржи 

са 150.000 дин. 

23. 

 

Зона плус, 

Доо, Ниш, 

Слађана 

Остојић 

 

 

 

 

телевизија Туризам-

развојна 

шанса ГО 

Пантелеј 

3 емисије од 24 

минута и три 

репризе о 

специфичним 

туристичким 

потенцијалима на 

подручју 

општине, као нове 

и занимљиве 

понуде  

250.000 

 

 

 

 

250.000 

Пројекат добро написан, 

разрађена тема и  активности. 

Профили аутора гарантују да ће 

пројектни задатак бити у 

потпуности остварен. Медиј 

обезбеђује видљивост садржаја и 

пројекат у целини испуњава 

јавни интерес у јавном 

информисању грађана Пантелеја. 

Комисија предлаже да буде 

подржан са 250.000 дин. 

24. 

 

 

Удружење  

Мedia i reform 

centar, Ниш, 

Никола 

Стојановић 

 

 

 

 

Портал Унапређење 

квалитета 

извештавања 

медија о 

темама од 

јавног 

интерса за 

грађане ГО 

Пантелеј у 

2022.  

6 месеци, 

заокружен 

прој.циклус 

212.000 

 

 

 

 

 

 

 

100.000 

Пројекат је врло професионално 

осмишљен, аналитички,поткован 

и детаљно образложен са јасно 

дефинисаним пројектним 

активностима које доприносе 

потпунијем информисању 

грађана                                                                

општине Пантелеј, њиховом 

учешћу  у јавним расправама о 

важнијим питањима и 

унапређењу јавног интереса у 

јавном информисању.  Такав 

став Комисије заснован је и на 

позитивном искуству са 

сличним, успешно реализованим 

пројектима апликанта у 

претходним годинама, па 

предлаже да буде подржан са 

100.000 динара. 

25. 

 

 

Агенција за 

издав.маркети

нг и 

извођ.уметно

ст 

Објектив.Ни 

 

 

 

Агенција, 

преко 

портала 

Еклошка 

општина 

Пантелеј 

20 нформација и 5 

репорт.на порталу 

145.000 

 

 

 

 

 

30.000 

Тема је изузетно актуелна и 

активности су добро осмишљене 

али је пројекат недоречен: 

нејасне су циљне групе, 

недостају биографије аутора које 

су битан услов за оцену 

Комисије. Буџет недовољно 

разрађен и зато Комисија 

предлаже да пројекат буде 

делимично подржан са иѕносом 

од 30.000 дин. 

26.  

 

 

НГТ Тим 

продукција, 

Д.о.о. 
 

 

 

 

Продукциј

с.фирма, 

преко 
кабовских 

канала 

 „Или имаш 

или немаш“ 

8 емисија 200.000 

 

 
 

 

 

/ 

Образац неуредно попуњен, 

погрешно назначена општина за 

тражену подршку пројекту. Нигде 

се не препознаје интерес 

Општ.Пантелеј као ни јавни интерес 

грађана ГО Пантелеј. Захтеви 

пројекта превазилазе могућности  

Општ.Пантелеј. Комисија 

одлучила да не подржи пројекат. 



27. 

 

 

Удружење 

ФРОС, Ниш 

 

 

 

 

Продукциј

а 

докум.фил

ма 

Филм 

„Слушајте 

људи! 

Један 

документарни 

филм 

250.000 

 

 

 

 

 

 

/ 

Због ограничених средстава, 

приоритет ГО Пантелеј је 

информисање грађана преко 

медија који имају континуирани 

инфор. програм. Пројекат је 

вредан пажње али не испуњава у 

потпуности јавни интерес 

житеља Пантелеја у области 

јавног информисања. Сугерише 

се да конкурише на конкурсима 

из културе и  да се буџет 

детаљније разради у делу 

оперативних трошкова.Комисија 

предлаже да се пројекат не 

подржи. 

 

 
II 
 

Ово Решење је основ за закључење уговора са учесником конкурса којем 
су одобрена средства за суфинансирање пројектних активности.  
 

III 

Ово Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
Након спроведеног поступка оцењивања приспелих пројеката, ценећи све 

утврђене критеријуме, посебно потребе заступљености свих облика медија, 
свеобухватност и релевантност обрађених тема  са становишта јавног интереса  
и видљивост, односно доступност информативних садржаја најширој популацији 
грађана Градске општине Пантелеј стручна комисија je утврдила Предлог за 
расподелу средстава за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног 
интереса у области јавног информисања и Предлог доставила Већу Градске 
општине Пантелеј.  
    На седници Већа Градске општине Пантелеј одржаној 17.06.2022. године   
разматран је Предлог стручне Комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс 
за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног 
информисања.  

На основу члана 24. и члана 25. Закона о јавном информисању и медијима 
(Службени гласник РС број 83/2014, 58/2015 и 12/2016) и на основу предлога 
стручне Комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање 
пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања, 
Веће Градске општине Пантелеј донело је Решење као у диспозитиву. 

 

Доставити:                                                                                                    
- Одсеку за финансије 
- Објавити на интернет страници Градске општине Пантелеј 
- а/а 

 
ВЕЋЕ  ГРАДСКЕ  ОПШТИНЕ  ПАНТЕЛЕЈ 

 
 

                                                                             П р е д с е д н и к 
       ____________________ 

                                                                                                  Наташа Станковић 


