
Аранђеловац: Од осам милиона динара које је Општина поделила медијима у 2018. години, скоро пет припало РТВ Шумадија - чији је рачун у блокади већ две године
среда, 07 новембар 2018 15:09

Од осам милиона динара које је Општина Аранђеловац поделила медијима у 2018.
години, скоро пет милиона припало је РТВ Шумадија чији је рачун у блокади од 2016.
године, пише УНС.

  

Скоро милион динара за два пројекта биће додељено и Куриру, листу који је, подсећа
ово удружење, прошле године прекршио Кодекс више од 1.000 пута. РТВ Шумадија је за
два пројекта добила 4,9 милиона динара, а још 100.000 динара припало је двема
продукцијама за пројекте који ће бити реализовани у сарадњи са овом телевизијом.

  

  

Како се може видети на сајту Народне банке Србије, рачун ове медијске куће је од 2016.
године у више наврата био у блокади (укупно 150 дана), а тренутни износ дуга је око
887.000 динара.
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„Занимљиво је да у Конкурсу за суфинансирање медијских пројеката у Аранђеловцу није
наведено да подносиоци треба да доставе потврду НБС-а да им рачуни нису у блокади,
што иначе стоји у већини локалних медијских конкурса као и у конкурсима Министарства
културе и информисања“, пише УНС.

  

Председник ове општине Бојан Радовић је, на питање новинарке УНС-а да
прокоментарише зашто је од девет одобрених пројеката чак четири одобрено РТВ
Шумадији и повезаним продукцијама, рекао да „то што је девет пројеката добило новац
показује објективност“ и да зна да су се на РТВ Шумадија „намучили након
приватизације“.

  

  

Директор РТВ Шумадија Владан Аврамовић рекао је новинарима УНС-а да „зна да зову
јер постоји страна која је незадовољна“ расподелом новца на конкурсу у Аранђеловцу, и
да могу да истражују „када буду били нека институција иза државе“.

  

„Ја ћу вам рећи зашто је та страна незадовољна. Они су исекли говор председника
Општине на његовом најзначајнијем говору у мандату. Претпостављам да је ту реч о
неслагањима“, рекао је УНС-у Аврамовић.

  

И компанија АМГ ће за два пројекта добити 950.000 динара, који ће, пише УНС, бити
реализовани у штампаном издању и на порталу Курира који је, према мониторингу
Савета за штампу 2017. године имао 1.016 прекршаја Кодекса.
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И нерегистрованом медију новац, „техничка грешка“ исправљена

  

Иначе, у првобитном Решењу о расподели новца у Аранђеловцу стајало је и да је 650.000
динара добио пројекат портала лепасумадија.рс којег нема у Регистру медија, што је
супротно Закону.

  

Према писању овог удружења, иако у конкурсу стоји да подносилац пројекта треба да
достави и доказ да је медиј регистрован, стручна служба Општине овај пројекат није
дисквалификовала па је комисија одлучивала и о њему.

  

Бојан Радовић је навео да је реч о „техничкој грешци“, која је исправљена.

  

„Комисија је опет гледала пројекте и видела је да портал није регистрован. Донео сам
ново решење, тако да новац неће добити“, рекао је УНС-у Радовић.

  

Због првобитне одлуке да финансира нерегистрован медиј, али и због, како сматра,
незаконите расподеле новца, директор РТВ Сунце Добривоје Марински, чији је пројекат
добио 300.000 динара, тужио је Општину.

  

Он сматра да је РТВ Сунце кажњена „јер отворено критикује догађаје и појаве, док
председник Општине Радовић тврди да су они „необјективни“ и да „мисле да су Н1“.

  

Због ове расподеле новца, пише УНС, ове две куће су заратиле саопштењима.

  

(УНС)
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