Република Србија
МИНИСТАРСТВО
КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Београд, Влајковићева 3
Број: 401-01-330/2019-04
Датум: 25.07.2019. године

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник
РС“, брoj 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Закона о буџету Републике Србије
за 2019. годину („Службени гласник РС“ број 95/18), Закона о судским таксама („Службени
гласник РС“ бр. 28/94, 53/95, 16/97, 34/01-други закон, 9/02, 29/04, 61/05, 116/08-др. закон,
31/09, 101/11, 93/12, 93/14, 106,15 и 95/18), 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), Правилника
о суфинасирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
(„Службени гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17) и Одлуке Министарства културе и информисања,
број: 451-04-2/2019-04 од 12. априла 2019. године, министар културе и информисања доноси
РЕШЕЊЕ
I На основу спроведеног Конкурса за суфинансирање проjеката производње
медијских садржаја намењених припадницима српског народа у земљама региона у 2019.
години, средства у износу од 21.000.000,00 динара распоређују се следећим подносиоцима
пројеката:
Р.
Б.

1.

2.

ДРЖАВА

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Албанија

Православно удружење
"Свети Јован
Владимир"

БИХ

НТВ друштво за
продукцију, права,
маркетинг и
дистрибуцију, д.о.о.

НАЗИВ ПРОЈЕКТА
Наставак објављивања
интернет новине портала удружења
"Идентитет" на адреси
www.identitet.al за 2019.
годину
Радијске емисије
''Говоримо српски
језик'', (наставак
серијала)

1

ИЗНОС
СРЕДСТАВА
У РСД

900.000,00

400.000,00

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ИЗНОС
СРЕДСТАВА
У РСД

БИХ

Удружење грађана
Јахоринафест, Пале

ТВ серијал ''Трагови
српске писмености и
ћирилице као основе
српског идентитета у
Босни и Херцеговини

700.000,00

БИХ

Удружење Форум
театар, Источно
Сарајево

Документарни ТВ
серијал ''Златне руке''

800.000,00

БИХ

Петкомерц дооРадио Освит

Завичајна ризница
-српски језик и
ћирилица - чувар
идентитета Срба
Подриња у БиХ

400.000,00

БИХ

Јадовно 1941 Удружење потомака и
поштовалаца жртава
комплекса логора
смрти НДХ

Портал Јадовно.србСећање на покољ

600.000,00

7.

БИХ

Крајишки културни
центар ''Свети Сава'',
Бања Лука

8.

БИХ

Удружење Позитива

БИХ

Јавно предузеће ''Радио
станица Дрвар'' доо
Дрвар

Р.
Б.

3.

4.

5.

6.

9.

10.

11.

ДРЖАВА

Мађарска

Македонија

Продукција документарно - играног
филма ''Кордун-земља
без људи''
Први српски интернет
медиј у Федерацији
Босне и Херцеговине

Medimédia
Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
(скраћено -Medimédia
kft)
Удружење за
промовисање
културног наследства
српске заједнице
Србтел Скопље
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600.000,00

500.000,00

''Да се српски глас и
даље чује''

600.000,00

Допринос Српске
православне цркве
очувању културног
идентитета Срба у
Мађарској и Румунији

600.000,00

Одрживост и јачање
капацитета видео
портала на српском
језику Србтел
www.srbtel.mk

400.000,00

Р.
Б.

ДРЖАВА

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА
Трговско
радиодифузно
друштво Телевизија
плус доо Куманово
Трговско
радиодифузно
друштво Радио Бум
Доел Куманово
Савез новинара из
медија етничких
мањина

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ИЗНОС
СРЕДСТАВА
У РСД

Компаратив

1.000.000,00

''Да причамо српски''

560.000,00

Документарни филм:
Знаменити Срби у
Румунији

700.000,00

12.

Македонија

13.

Македонија

14.

Румунија

15.

Словенија

Савез српских
друштава Словеније

Новине српске Мостови

500.000,00

16.

Словенија

Србски културни
центар Данило Киш

Радио емисија
на српском језику
Контрола лета 2019

700.000,00

17.

Хрватска

Српско културно
друштво "Просвјета",
Пододбор Ријека

Штампање дјечјег листа
"Бијела пчела"

700.000,00

18.

Хрватска

Српска културна
заједница Борово

Месечни часопис из
културе ''Мали културни
магазин''

400.000,00

19.

Хрватска

Радио Банска Коса
д.о.о.

Циклус радио емисија
“Школска клупа”

800.000,00
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ДРЖАВА

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ИЗНОС
СРЕДСТАВА
У РСД

20.

Хрватска

Заједничко
веће општина Вуковар

Новински лист Извор

1.000.000,00

21.

Хрватска

Заједничко
веће општина Вуковар

"Хроника Славоније,
Барање и западног
Срема”

1.500.000,00

Хрватска

Рапсодија д.о.о.
за емитовање
радијског програма и
трговину

Огњиште –
емисија о српској
националној мањини у
Републици Хрватској

700.000,00

23.

Црна Гора

НВО
„Друштво за
равноправност и
толеранцију“

Магазин Српске новине

500.000,00

24.

Црна Гора

НВО „Друштво
за равноправност и
толеранцију“

Радио серијал Постојаност и српска
историја у Црној Гори

700.000,00

25.

Црна Гора

НВО „Друштво
за равноправност и
толеранцију“

Информативни програм
Српске телевизије

1.340.000,00

Црна Гора

НВО Српско
историјско
културно друштво
''Никола Васојевић''Беране

Актуелности из
Васојевића и Лимске
долине

400.000,00

Р.
Б.

22.

26.
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ДРЖАВА

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ИЗНОС
СРЕДСТАВА
У РСД

27.

Црна Гора

Савез удружења
расељених, избеглих и
прогнаних у Црној
Гори

Космет инфо

400.000,00

28.

Црна Гора

Metropoliten media doo,
Радио Светигора,
Цетиње

Цркве посвећене Светом
Сави у Црној Гори

700.000,00

Црна Гора

Портал ИН4С

Осам вјекова Српске
православне цркве у
Црној Гори

700.000,00

Црна Гора

Jумедиа Монт доо,
дневне новине Дан,
Подгорица, Црна Гора

Чувамо ћирилицу

1.200.000,00

Р.
Б.

29.

30.

Економска класификација: 424
Укупно: 21.000.000,00 динара
II Средства нису одобрена следећим подносиоцима пројеката:
Р.
Б.

ДРЖАВА

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

1.

БИХ

АСоглас ДОО (За
портал АСинфо.ИНФО)

Манастири Подриња и Бирча

2.

БИХ

Интернет портал
Инфобирач Зворник

Ћирилизација интернет портала

3.

БИХ

ДОО Панорама прес,
Бијељина

Народни обичаји
Семберије II
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Р.
Б.

ДРЖАВА

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

4.

БИХ

'BAM Consulting''
Комнен Вуковић с.п.
Требиње

Српска културна баштина у Херцеговини

5.

Друштво за
Македонија производство,трговија и
услуги Тастатура

6.

Македонија

Слово љубве Буквибукс Скопље

Часопис Слово љубве

7.

Румунија

Савез Срба у Румунији

Дигитална трансформација медијских
услуга Савеза Срба у Румунији

8.

Словенија

Српско културно
друштво Штајерска
скупност

Српске новине
Штајерске новости

9.

Хрватска

Дифузија д.о.о. за
емитирање радијског
програма, трговину и
угоститељство

Радијске емисије ''Дунавом кроз село''

10.

Хрватска

Српско привредно
друштво Привредник

Млади Срби у Хрватској
- у потрази за сопственим идентитетом

Црна Гора

Невладино
удружење Клуб Велика
- Плав

Веб студио - велика библиотека

Црна Гора

Српски информативнокултурни клуб ''Свети
Сава''

Информативни портал Српске новине ЦГ

Црна Гора

Друштво за новинско
-издавачку, графичку и
културно умјетничке
дјелатности Ободско
слово ДОО

Бисери српске културе - наставак пројекта

11.

12.

13.

'Погранична хроника - репортаже и
интервјуи''

III Ово решење је основ за закључење уговора о суфинансирању пројеката са
подносиоцима пројеката којима су расподељена средства на Конкурсу. Подносиоци који су
6

добили мањи износ средстава од траженог у обавези су да доставе ревидирани буџет
пројекта.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 25. Закона о јавном информисању и медијима прописано је да министар
доноси решење о расподели средстава по расписаном Конкурса за суфинансирање
пројеката производње медијских садржаја за суфинансирање проjеката производње
медијских садржаја намењених припадницима српског народа у земљама региона у 2019.
години.
На основу Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину и Одлуке министра
број: 451-04-2/2019-04 од 12. априла 2019. године, за наведени конкурс опредељена су
средства у укупном износу од 21.000.000,00 динара.
Конкурс је расписан у периоду од 14. априла до 10. маја 2019. године.
На Конкурс је поднет 51 пројекат, од чега 8 пројеката није испунило услове за
учешће на Конкурсу.
У складу са чланом 24. Закона о јавном информисању и медијима, Решењем министра,
број: 119-01-166/2019-04 од 27.05.2019. године, именована је Комисија за оцену пројеката
поднетих на Конкурс. У Комисију су именовани Дејан Глигоријевић, Будимир Ничић,
Марија Обреновић, Слађана Остојић и Наташа Јовановић.
Комисија је размотрила 43 пројекта у складу са критеријумима који су утврђени у
Јавном позиву којим је Конкурс расписан и донела Предлог расподелe средстава са
образложењем.
У складу са чланом 25. Закона о јавном информисању и медијима, министар културе
и информисања је, имајући у виду Предлог Комисије, као и обавезу да се ограниченим
буџетским средствима подржи, у целини захтева или делимично, производња
најквалитетнијих медијских садржаја, вреднованих према критеријумима утврђеним у
јавном позиву, одлучио да се средства доделе следећим подносиоцима пројеката:
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РБ

1.

2.

ДРЖАВА

Албанија

БИХ

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Православно
удружење
"Свети Јован
Владимир"

НТВ друштво
за продукцију
права,
маркетинг и
дистрибуцију,
д.о.о.

НАЗИВ
ПРОЈЕКТА

Наставак
објављивања
интернет
новине портала
удружења
"Идентитет" на
адреси
www.identitet.a
l за 2019.
годину

Радијске
емисије
''Говоримо
српски језик'',
(наставак
серијала)
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 1.301.200,00 динара. Подносилац
је предложио суфинансирање пројекта у износу од
1.004.200,00 динара, што не прелази 80% вредности
пројекта, нити износе утврђене Јавним позивом којим
је расписан Конкурс.
Теме медијских садржаја су положај и права Срба у
Албанији, са посебним освртом на градове Фиер и
Скадар. Промовише се активизам припадника српске
мањине у Албанији и повезивање са матицом. Додатнa
вредност пројекта је чињеница да ће медијски
садржаји бити објављенина порталу www.identitet.al
на српском, албанском и енглеском језику. Планиране
активности су добро образложене и њихова
реализација је усклађена са циљем пројекта.
Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у
целини. Подржава се део персоналних и део
оперативних трошковa Не подржава се део трошкова
који се односе на трошкове закупа и одржавања
просторија. За реализацију пројекта додељено је
900.000,00 динара. Подносилац је у обавези да достави
ревидирани буџет пројекта.

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 1.000.000,00 динара. Подносилац
је предложио суфинансирање пројекта у износу од
500.000,00 динара, што не прелази 80% вредности
пројекта, нити износе утврђене Јавним позивом којим
је расписан Конкурс.
Пројектом je планирана израда 20 радио емисија у
трајању од по 10 минута. Медијски садржаји
анализираће актуелна питања из правописа, историје
језика и израде речника Српске академије наука и
уметности. Тема пројекта је у складу са наменом
конкурса и односи се на очување српског националног
и културног идентитета, језика и писма. Активности
су добро образложене и усклађене са циљевима
пројекта.
Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у
целини. Подржава се део персоналних трошковa. За
реализацију пројекта додељено је 400.000,00 динара.
Подносилац је у обавези да достави ревидирани буџет
пројекта.

РБ

3.

4.

ДРЖАВА

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ
ПРОЈЕКТА

БИХ

Удружење
грађана
Јахоринафест
Пале

ТВ серијал
Трагови српске
писмености и
ћирилице као
основе српског
идентитета у
Босни и
Херцеговини

БИХ

Удружење
Форум театар,
Источно
Сарајево

Документарни
ТВ
серијал
''Златне руке''
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 1.490.000,00 динара. Подносилац
је предложио суфинансирање пројекта у износу од
1.190.000,00 динара, што не прелази 80% вредности
пројекта, нити износе утврђене Јавним позивом којим
је расписан Конкурс.
Планирана је производња 10 полусатних ТВ емисија
едукативног типа. Тема пројекта је неговање српског
језика и ћирилице са циљем очувања српског
идентитета у Босни и Херцеговини. Биографије
кључних учесника пројекта показују висок степен
стручних и професионалних референци предлагача и
одговарају предложеним циљевима. Пројекат је добро
образложен и прецизно су дефинисане примарне и
секундарне циљне групе. Евидентна је усклађеност
пројекта са реалним проблемима, потребама и
приоритетима циљних група. Активности су
усклађене са циљевима пројекта. Предност пројекта је
и широка медијска покривеност коју је продукција
обезбедила за емитовање медијских садржаја.
Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у
целини. Подржава се део персоналних трошковa. За
реализацију пројекта додељено је 700.000,00 динара.
Подносилац је у обавези да достави ревидирани буџет
пројекта.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 2.337.547,00 динара. Подносилац
је предложио суфинансирање пројекта у износу од
1.162.180,00 динара, што не прелази 80% вредности
пројекта, нити износе утврђене Јавним позивом којим
је расписан Конкурс.
Пројектом је планирана израда 20 документарних ТВ
емисија у трајању од по 24 минута. Серијал открива
тајне уметничких, старих и скоро заборављених заната
и представља наставак успешно реализованог серијала
''Азбука старих заната''. Циљ пројекта је очување
културне баштине и традиције српског народа.
Пројекат
је
добро
конципиран.
Степен
организационих
и
управљачких
способности
предлагача пројекта, као и стручне и професионалне
референце, одговарају предложеним циљевима и
активностима.
Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у
целини. Подржава се део персоналних и део
оперативних трошковa. За реализацију пројекта
додељено је 800.000,00 динара. Подносилац је у
обавези да достави ревидирани буџет пројекта.

РБ

5.

6.

7.

ДРЖАВА

БИХ

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

ПЕТКОМЕРЦ
дооРадио Освит

НАЗИВ
ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Завичајна
ризница
- српски језик
и ћирилица чувар
идентитета
Срба Подриња
у БиХ

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 1,151.000,00 динара. Подносилац
је предложио суфинансирање пројекта у износу од
517.000,00 динара, што не прелази 80% вредности
пројекта, нити износе утврђене Јавним позивом којим
је расписан Конкурс.
Циљ пројекта је подизање нивоа знања из правописа,
културе говора и опште писмености Срба у Подрињу.
Планирана је израда емисија ''Завичајна ризиница'' и
''Духовни подсјетник''. Јасно и прецизно је дефинисана
одрживост пројекта. Стручне и професионалне
референце предлагача одговарају предложеним
циљевима и активностима пројекта.
Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у
целини. Подржава се део персоналних трошковa. За
реализацију пројекта додељено је 400.000,00 динара.
Подносилац је у обавези да достави ревидирани буџет
пројекта.

БИХ

Јадовно 1941 Удружење
потомака и
поштовалаца
жртава
комплекса
логора смрти
НДХ

Портал
Јадовно.србСећање на
покољ

БИХ

Крајишки
културни
центар Свети
Сава, Бања
Лука

Продукција документарно
- играног
филма
''Кордун-земља
без људи''
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Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 1.996.796,00 динара. Подносилац
је предложио суфинансирање пројекта у износу од
1,236.000,00 динара, што не прелази 80% вредности
пројекта, нити износе утврђене Јавним позивом којим
је расписан Конкурс.
Планирана је израда 3900 медијских садржаја који ће
бити објављени на порталу Јадовно.срб. Тема пројекта
је медијска презентација страдања српског народа у
20. веку. Пројекат доприноси очувању историјског
сећања и поштовању жртава логора смрти НДХ.
Једини је пројекат са овом изузетно значајном
тематиком. Пројекат је добро образложен са реално
постављеним циљевима и прецизно дефинисаним
примарним и секундарним циљним групама.
Буџет пројекта је предимензиониран, поготово у
делу оперативних трошкова. Захтев за суфинансирање
пројекта није прихваћен у целини. Подржава се део
персоналних и део оперативних трошковa. За
реализацију пројекта додељено је 600.000,00 динара.
Подносилац је у обавези да достави ревидирани буџет
пројекта.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 1.950.000,00 динара. Подносилац
је предложио суфинансирање пројекта у износу од
960.000,00 динара, што не прелази 80% вредности
пројекта, нити износе утврђене Јавним позивом којим
је расписан Конкурс.

РБ

8.

9.

ДРЖАВА

БИХ

БИХ

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Удружење
Позитива

Јавно
предузеће
Радио станица
Дрвар доо
Дрвар

НАЗИВ
ПРОЈЕКТА

Први српски
интернет медиј
у Федерацији
Босне и
Херцеговине

Да се српски
глас и даље
чује
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Тема пројекта је страдање Срба на подручју регије
Кордун. Планирана је израда документарно - играног
филма. Teма пројекта се уклапа у критеријуме
Конкурса и значајна је за остваривање јавног интереса
у области јавног информисања. Пројекат је усклађен
са реалним потребама и приоритетима циљне групе.
Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у
целини. За реализацију пројекта додељено је
600.000,00 динара. Подносилац је у обавези да достави
ревидирани буџет пројекта.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 1.866.204,00 динара. Подносилац
је предложио суфинансирање пројекта у износу од
1.337.976,00 динара, што не прелази 80% вредности
пројекта, нити износе утврђене Јавним позивом којим
је расписан Конкурс.
Тема планираних медијских садржаја је положај
српског народа у Федерацији Босне и Херцеговине.
Сврха пројекта је указивање на проблеме око 60.000
Срба који живе на територији Федерације Босне и
Херцеговине. Добро је дефинисана циљна група.
Пројекат је у складу са критеријумима и наменом
Конкурса.
Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у
целини. Подржава се део персоналних трошковa. За
реализацију пројекта додељено је 500.000,00 динара.
Подносилац је у обавези да достави ревидирани буџет
пројекта.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 1.500.000,00 динара. Подносилац
је предложио суфинансирање пројекта у износу од
1.200.000,00 динара, што не прелази 80% вредности
пројекта, нити износе утврђене Јавним позивом којим
је расписан Конкурс.
Планирана је производња и емитовање 10 радијских
емисија. Тема пројекта је положај српског народа у
Босни и Хецеговини са посебним освртом на Кантон
10. Пројекат ће бити реализован путем медија који има
добру слушаност у циљној групи, па је и степен
утицаја на квалитет информисања циљне групе
значајан. О пројектној теми говориће представници
државних институција и невладиног сектора.
Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у
целини. Подржава се део персоналних трошковa. За
реализацију пројекта додељено је 600.000,00 динара.
Подносилац је у обавези да достави ревидирани буџет
пројекта.

РБ

10.

11.

ДРЖАВА

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ
ПРОЈЕКТА

Мађарска

Medimédia
Kereskedelmi
és Szolgáltató
Korlátolt
Felelősségű
Társaság
(скраћено Medimédia kft)

Допринос
Српске
православне
цркве очувању
културног
идентитета
Срба у
Мађарској и
Румунији

Македонија

Удружење за
промовисање
културног
наследства
српске
заједнице
Србтел
Скопље

Одрживост и
јачање
капацитета
видео портала
на српском
језику Србтел
www.srbtel.mk
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 847.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу од
675.000,00 динара, што не прелази 80% вредности
пројекта, нити износе утврђене Јавним позивом којим
је расписан Конкурс.
Тема пројекта је обележавање 800 година
аутокефалности Српске Православне Цркве у
Мађарској и Румунији. Планирана је производња и
емитовање 14 медијских садржаја. Добро су
дефинисане циљне групе и јасно је дефинисана
одрживост пројекта. Стручне и професионалне
референце
предлагача
пројекта
одговарају
предложеним циљевима и активностима пројекта.
Апликант има значајно искуство у реализацији
сличних пројеката. Тема je актуелна и у складу са
циљевима и наменом Конкурса.
Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у
целини. Подржава се део персоналних трошковa. За
реализацију пројекта додељено је 600.000,00 динара.
Подносилац је у обавези да достави ревидирани буџет
пројекта.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 1.629.200,00 динара. Подносилац
је предложио суфинансирање пројекта у износу од
1.293.200,00 динара, што не прелази 80% вредности
пројекта, нити износе утврђене Јавним позивом којим
је расписан Конкурс.
Планирани
медијски
садржаји
обухватиће
извештавање о гостовањима српских уметника на
скопском и охридском лету, о раду школа на српском
језику у Кучевишту, Табановцима и Старом
Нагоричану, као и праћење активности у осталим
местима у Северној Македонији у којима живе Срби.
Циљ пројекта је афирмација младих и успешних
представника српске заједнице у Северној Македонији
из различитих области јавног и културног живота.
Капацитет
организационих
и
управљачких
способности подносиоца пројекта је у складу са
предложеним циљевима и активностима пројекта.
Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у
целини. Подржава се део персоналних и део
оперативних трошковa. За реализацију пројекта
додељено је 400.000,00 динара. Подносилац је у
обавези да достави ревидирани буџет пројекта.

РБ

12.

13.

ДРЖАВА

Македонија

Македонија

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Трговско
радиодифузно
друштво
Телевизија
плус доо
Куманово

Трговско
радиодифузно
друштво
Радио Бум
Доел
Куманово

НАЗИВ
ПРОЈЕКТА

Компаратив

Да причамо
српски
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 1.935.000,00 динара. Подносилац
је предложио суфинансирање пројекта у износу од
1.456.400,00 динара, што не прелази 80% вредности
пројекта, нити износе утврђене Јавним позивом којим
је расписан Конкурс.
Планирана је производња 198 медијских садржаја
који ће бити емитовани у 22 емисијe под називом
''Компаратив'' у трајању од по 45 минута. Тема
пројекта је очување српског језика, традиције и
културе на просторима Северне Македоније. Циљ
пројекта је јачање националног идентитета
припадника српске заједнице у Северној Македонији.
Пројекат је усклађен са реалним проблемима,
потребама и приоритетима циљних група и
задовољава критеријуме конкурса. Добро је
образложен значај пројекта и прецизно је наведен опис
активности.
Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у
целини. Подржава се део персоналних и део
оперативних трошковa. За реализацију пројекта
додељено је 1.000.000,00 динара. Подносилац је у
обавези да достави ревидирани буџет пројекта.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 1.784.000,00 динара. Подносилац
је предложио суфинансирање пројекта у износу од
1.400.000,00 динара, што не прелази 80% вредности
пројекта, нити износе утврђене Јавним позивом којим
је расписан Конкурс.
Пројектом је планирана производња и емитовање
416 медијских садржаја у оквиру информативних
емисија, програма за децу и специјалних тематских
емисија. Циљ пројекта је неговање српског језика у
Северној Македонији. Циљна група пројекта је српска
заједница у Куманову. Капацитет организационих и
управљачких способности подносиоца пројекта је у
складу са предложеним циљевима и активностима
пројекта.
Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у
целини. Подржава се део персоналних и део
оперативних трошковa. За реализацију пројекта
додељено је 560.000,00 динара. Подносилац је у
обавези да достави ревидирани буџет пројекта.

РБ

14.

15.

ДРЖАВА

Румунија

Словенија

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Савез
новинара из
медија
етничких
мањина

Савез српских
друштава
Словеније

НАЗИВ
ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Документарни
филм:
Знаменити
Срби у
Румунији

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 1.320.000,00 динара. Подносилац
је предложио суфинансирање пројекта у износу од
1.050.000,00 динара, што не прелази 80% вредности
пројекта, нити износе утврђене Јавним позивом којим
је расписан Конкурс.
Тема пројекта је развој српске културе и очување
идентитета Срба на територији Румуније, што је у
складу са циљевима Конкурса. Апликант ће израдити
документарни филм у трајању од 50 минута о
знаменитим Србима. Филм ће бити на српском,
румунском и енглеском језику. Пројекат задовољава
циљеве и критеријуме конкурса. Добро је
образложење пројекта и добро су дефинисане циљне
групе.
Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у
целини. За реализацију пројекта додељено је
700.000,00
динара. Подносилац је у обавези да
достави ревидирани буџет пројекта.

Новине српске
Мостови

Документација подносиоца је комплетна и пристигла
је у траженом року. Укупна вредност предлога
пројекта је 1.400.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу од
1.100.000,00 динара, што не прелази 80% вредности
пројекта, нити износе утврђене Јавним позивом којим
је расписан Конкурс.
Планирана је израда медијских садржаја који ће бити
објављени кроз пет бројева часописа ''Новина српских
Мостови''. Сврха пројекта је упознавање читалаца са
културним и историјским наслеђем Срба у Словенији,
као и информисање о делатностима Савеза српских
друштава у Словенији. Постоји усклађеност
планираних активности са циљевима, очекиваним
резултатима и потребама циљних група. Ниво
стручних и професионалних референци предлагача
пројекта, као и степен организационих и управљачких
способности, одговарају предложеним циљевима и
активностима пројекта.
Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у
целини. Подржава се део персоналних и део
оперативних трошковa. За реализацију пројекта
додељено је 500.000,00 динара. Подносилац је у
обавези да достави ревидирани буџет пројекта.
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Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 2.500.000,00 динара. Подносилац
је предложио суфинансирање пројекта у износу од
1.500.000,00 динара, што не прелази 80% вредности
пројекта, нити износе утврђене Јавним позивом којим
је расписан Конкурс.
Пројектом је планирано емитовање 20 емисија у
трајању од по 60 минута на Радио Штуденту, на
српском језику и то у виду интервјуа са српским
уметницима, писцима и истраживачима. Циљ пројекта
је неговање и афирмисање српског језика и културе у
Словенији. Значај, резултати и план пројектних
активности су јасно дефинисани и добро разрађени.
Степен организационих и управљачких способности
предлагача пројекта одговара предложеним циљевима
и активностима пројекта.
Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у
целини. Подржава се део персоналних трошковa. За
реализацију пројекта додељено је 700.000,00 динара.
Подносилац је у обавези да достави ревидирани буџет
пројекта.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 7.600.000,00 динара. Подносилац
је предложио суфинансирање пројекта у износу од
700.000,00 динара, што не прелази 80% вредности
пројекта, нити износе утврђене Јавним позивом којим
је расписан Конкурс.
Пројектом је предвиђено објављивање медијских
садржаја у 10 бројева листа "Бијела пчела",
намењеном ученицима основних школа. Пројекат је
добро конципиран и бави се очувањем и неговањем
националног идентитета Срба у Хрватској кроз
очување и неговање српског језика и ћириличног
писма. Циљ пројекта је добро дефинисан. Опис
планираних активности је детаљно рарађен и усклађен
са циљевима, очекиваним резултатима и потребама
циљних група.
Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у
целини. Подржава се део персоналних трошковa. За
реализацију пројекта додељено је 700.000,00 динара.
Подносилац је у обавези да достави ревидирани буџет
пројекта.
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Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 1.200.000,00 динара. Подносилац
је предложио суфинансирање пројекта у износу од
950.000,00 динара, што не прелази 80% вредности
пројекта, нити износе утврђене Јавним позивом којим
је расписан Конкурс.
Планирана је израда медијских садржаја за 12
бројева часописа ''Мали културни магазин''. Теме
пројекта су култура и историја српске заједнице у
Хрватској. Примарне циљне групе пројекта су
ученици и наставници. Пројектне активности су
усклађене са циљевима, очекиваним резултатима и
потребама циљних група. Постоји висок степен
утицаја пројекта на квалитет информисања циљне
групе.
Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у
целини. Подржава се део персоналних и део
оперативних трошковa. За реализацију пројекта
додељено је 400.000,00 динара. Подносилац је у
обавези да достави ревидирани буџет пројекта.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 2.595.000,00 динара. Подносилац
је предложио суфинансирање пројекта у износу од
1.500.000,00 динара, што не прелази 80% вредности
пројекта, нити износе утврђене Јавним позивом којим
је расписан Конкурс.
Пројектом је планирана израда и емитовање 46
радијских емисија. Циљна група пројекта су
припадници српске заједнице у Хрватској и то
предшколска и школска популација. Тема пројекта је
у складу са циљевима Конкурса. Пројектне активности
добро су конципиране и усклађене са потребама
циљних група.
Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у
целини. Подржава се део персоналних трошковa. За
реализацију пројекта додељено је 800.000,00 динара.
Подносилац је у обавези да достави ревидирани буџет
пројекта.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 5.140.000,00 динара. Подносилац
је предложио суфинансирање пројекта у износу од
1.500.000,00 динара, што не прелази 80% вредности
пројекта, нити износе утврђене Јавним позивом којим
је расписан Конкурс.
Планирана је производња 625 медијских садржаја
који ће бити објављени у 25 бројева листа ''Извор''.
Циљ пројекта је медијско праћење тема значајних за
припаднике српске етничке заједнице у Хрватској, са
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акцентом на Славонију, Барању и западни Срем.
Планиране теме медијских садржаја покривају
културу, привреду и образовање. Тираж листа од 8000
примерака указује на висок степен утицаја пројекта на
квалитет информисања циљне групе. Опис
планираних активности је усклађен са циљевима,
очекиваним резултатима пројекта и потребама
циљних група.
Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у
целини. Подржава се део персоналних трошковa. За
реализацију пројекта додељено је 1.000.000,00
динара. Подносилац је у обавези да достави
ревидирани буџет пројекта.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 5.824.000,00 динара. Подносилац
је предложио суфинансирање пројекта у износу од
1.500.000,00 динара, што не прелази 80% вредности
пројекта, нити износе утврђене Јавним позивом којим
је расписан Конкурс.
Планирана је производња 230 медијских садржаја
који ће бити емитовани у 26 ТВ емисија у трајању од
по 30 минута под називом "Хроника Славоније,
Барање и западног Срема". Циљ пројекта је медијско
праћење рада и деловања српске етничке заједнице у
Републици Хрватској и сагледавање њихове улоге у
друштву. Капацитет предлагача пројекта са
становишта неопходних ресурса за реализацију
пројекта, као и стручне и професионалне референце
апликанта, одговарају предложеним циљевима и
активностима
пројекта.
Постоји
економска
оправданост предлога буџета у односу на циљ и
пројектне активности.
Захтев подносиоца је прихваћен у целини и одобрена
су му средства за реализацију пројекта у износу од је
1.500.000,00 динара.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 1.245.000,00 динара. Подносилац
је предложио суфинансирање пројекта у износу од
996.000,00 динара, што не прелази 80% вредности
пројекта, нити износе утврђене Јавним позивом којим
је расписан Конкурс.
Планирана је производња 30 радијских емисија под
називом ''Огњиште'' у трајању од по 30 минута.
Емисија говори о животу српске заједнице у
Хрватској, посебно на подручју Славоније, Барање и
западног Срема и проблемима у остваривању права
националних мањина. Теме су очување српског језика,
писма, духовности, културе и традиције. Добро је
образложен значај и циљ пројекта као и циљне групе.
Пројекат је усклађен са реалним проблемима,
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потребама и приоритетима јасно дефинисаних циљних
група.
Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у
целини. Подржава се део персоналних трошковa. За
реализацију пројекта додељено је 700.000,00 динара.
Подносилац је у обавези да достави ревидирани буџет
пројекта.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 3.840.000,00 динара. Подносилац
је предложио суфинансирање пројекта у износу од
1.440.000,00 динара, што не прелази 80% вредности
пројекта, нити износе утврђене Јавним позивом којим
је расписан Конкурс.
Пројектом је планирана израда медијских садржаја
за девет бројева магазина ''Српске новине''. Циљ
пројекта је афирмација права и потреба српског
народа, односно чување традиције, историје и културе.
"Српске новине" су од изузетног значаја за очување и
развој културног, језичког и верског идентитета,
националне и етничке посебности Срба у Црној Гори.
Евидентан је висок степен развојне и финансијске
одрживости пројекта.
Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у
целини. За реализацију пројекта додељено је
500.000,00 динара. Подносилац је у обавези да достави
ревидирани буџет пројекта.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 2.910.000,00 динара. Подносилац
је предложио суфинансирање пројекта у износу од
1.410.000,00 динара, што не прелази 80% вредности
пројекта, нити износе утврђене Јавним позивом којим
је расписан Конкурс.
Планирана је производња 24 радио емисије у трајању
од по 45 минута. Медијски садржаји биће емитовани
на Српском радију. Тема пројекта је утврђивање
историјске истине о постојању српског народа на
територији Црне Горе. Постоји висок степен утицаја
пројекта на квалитет информисања циљне групе.
Степен организационих и управљачких способности
предлагача
пројекта
одговарају предложеним
циљевима и активностима пројекта.
Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у
целини. За реализацију пројекта додељено је
700.000,00
динара. Подносилац је у обавези да
достави ревидирани буџет пројекта.
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Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 4.600.000,00 динара. Подносилац
је предложио суфинансирање пројекта у износу од
1.440.000,00 динара, што не прелази 80% вредности
пројекта, нити износе утврђене Јавним позивом којим
је расписан Конкурс.
Пројектом је планирано емитовање више од 800
емисија ''Вијести'', 400 емисија ''Новости'' и 30 емисија
''Седмица плус'', односно више од 366 часова
информативног програма. Сврха пројекта је да се
грађани српске националности и гледаоци Српске
телевизије упознају са актуелним догађајима везаним
за српски народ у Црној Гори. Степен организационих
и управљачких способности предлагача пројекта, као
и искуство, показују капацитет апликанта да ће
медијски садржаји бити у складу са планираним
активностима. Пројекат је значајан за очување
националног идентитета Срба у Црној Гори.
Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у
целини. За реализацију пројекта додељено је
1.340.000,00 динара. Подносилац је у обавези да
достави ревидирани буџет пројекта.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 800.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу од
500.000,00 динара, што не прелази 80% вредности
пројекта, нити износе утврђене Јавним позивом којим
је расписан Конкурс.
Планирани медијски садржаји су значајни за
информисање Срба на северу Црне Горе. Пројектом су
предвиђени медијски садржаји из области културе и
историје. Обухваћене су и теме везане за праћење
активности Епархије Будимљанско - Никшићке
Српске православне цркве. Детаљно је разрађен
пројекат, са прецизним описом плана активности.
Циљеви и резултати су усклађени. Произведени
медијски садржај ће подићи квалитет информисања
циљних група.
Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у
целини. Подржава се део персоналних трошковa. За
реализацију пројекта додељено је 400.000,00 динара.
Подносилац је у обавези да достави ревидирани буџет
пројекта.

РБ

27.

28.

29.

ДРЖАВА

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ
ПРОЈЕКТА

Црна Гора

Савез
удружења
расељених,
избеглих и
прогнаних у
Црној Гори

Космет инфо

Црна Гора

Metropoliten
media doo,
Радио
Светигора,
Цетиње

Цркве
посвећене
Светом Сави у
Црној Гори

Црна Гора

Портал ИН4С

Осам вјекова
Српске
православне
цркве у Црној
Гори
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Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 1.741.000,00 динара. Подносилац
је предложио суфинансирање пројекта у износу од
1.279.000,00 динара, што не прелази 80% вредности
пројекта, нити износе утврђене Јавним позивом којим
је расписан Конкурс.
Планирана је производња и емитовање 2700 прилога
на порталу Космет инфо. Циљ пројекта је афирмација
културно - историјског значаја и богатства Косова и
Метохије. Пројектне активности су усаглашене са
постављеним циљем. Успостављена је веза између
резултата и индикатора. Пројектом се подиже ниво
информисања становништва.
Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у
целини. Подржава се део персоналних и део
оперативних трошковa. За реализацију пројекта
додељено је 400.000,00 динара. Подносилац је у
обавези да достави ревидирани буџет пројекта.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 1.205.000,00 динара. Подносилац
је предложио суфинансирање пројекта у износу од
930.000,00 динара, што не прелази 80% вредности
пројекта, нити износе утврђене Јавним позивом којим
је расписан Конкурс.
Планирана је производња и емитовање 24 емисије на
радију. Тема пројекта је обележавање 800 година од
оснивања Српске Православне Цркве. Тема је
актуелна и у складу са циљевима пројекта. Степен
организационих
и
управљачких
капацитета
предлагача одговара предложеним циљевима и
активностима. Пројекат је од значаја са становишта
остваривања јавног интереса у области јавног
информисања.
Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у
целини. Подржава се део персоналних и део
оперативних трошковa. За реализацију пројекта
додељено је 700.000,00 динара. Подносилац је у
обавези да достави ревидирани буџет пројекта.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 3.000.000,00 динара. Подносилац
је предложио суфинансирање пројекта у износу од
1.000.000,00 динара, што не прелази 80% вредности
пројекта, нити износе утврђене Јавним позивом којим
је расписан Конкурс.
Планирана је производња и емитовање 1600
медијских садржаја. Циљ пројекта је информисање о
Српској Православној Цркви, о проблемима у
остваривању права и унапређењу положаја Срба у

РБ

ДРЖАВА

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ
ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Црној Гори. Стручне и професионалне референце
предлагача
пројекта
одговарају предложеним
циљевима пројекта. Ради се о медију који има значајан
утицај на информисање циљне групе.
Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у
целини. Подржава се део персоналних и део
оперативних трошковa. За реализацију пројекта
додељено је 700.000,00 динара. Подносилац је у
обавези да достави ревидирани буџет пројекта.

30.

Црна Гора

Jумедиа Монт
доо, дневне
новине Дан,
Подгорица,
Црна Гора

Чувамо
ћирилицу

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 2.704.200,00 динара. Подносилац
је предложио суфинансирање пројекта у износу од
1.492.200,00 динара, што не прелази 80% вредности
пројекта, нити износе утврђене Јавним позивом којим
је расписан Конкурс.
Планирано је објављивање 180 медијских садржаја у
дневним новинама ''Дан''. Планирано је свакодневно
објављивање медијских садржаја у рубрици Култура.
Тема и значај пројекта су у складу са наменом
Конкурса. Искуство и капацитет подносиоца пројекта
обезбеђују реализацију пројектних актривности и
остваривање јавног интереса.
Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у
целини. Подржава се део персоналних и део
оперативних трошковa. За реализацију пројекта
додељено је 1.200.000,00 динара. Подносилац је у
обавези да достави ревидирани буџет пројекта.

Средства нису одобрена следећим подносиоцима пројеката:
РБ

1.

ДРЖАВА

БИХ

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

АСоглас ДОО
(За портал
АСинфо.ИНФ
О)

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Манастири
Подриња и
Бирча
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Документација подносиоца је комплетна и пристигла
је у траженом року. Укупна вредност предлога пројекта
је 525.000,00 динара. Подносилац је предложио
суфинансирање пројекта у износу од 420.000,00 динара,
што не прелази 80% вредности пројекта, нити износе
утврђене Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда пет видео записа, документарног
филма и пет чланака на информативном порталу о
православним манастирима у регији Подриња и Бирча.
Циљна група су млади. Пројекат нема иновативне
елементе и новинарско истраживачки приступ. Тема
планираних медијских садржаја није довољно

РБ

ДРЖАВА

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

објашњена и разрађена. Медијски садржај није
прецизиран, као ни концепција видео прилога и текстова
на порталу. Апликант није образложио у пријави
одрживост резултата пројекта. Опис активности је
уопштен и недовољно разрађен. Резултати и индикатори
су лоше дефинисани.
Постоје неоправдани трошкови у буџету. Оперативни
и персонални трошкови нису усклађени са планом
активности и обимом медијских садржаја. У предлогу
пројекта помињу се видео прилози и текстови на
порталу, а у буџету се тражи суфинансирање штампања
брошуре и припреме за штампу.

2.

3.

БИХ

БИХ

Интернет
портал
Инфобирач
Зворник

Д.О.О.
Панорама
прес,
Бијељина

Ћирилизација
интернет
портала

Документација подносиоца је комплетна и пристигла
је у траженом року. Укупна вредност предлога пројекта
је 512.300,00 динара. Подносилац је предложио
суфинансирање пројекта у износу од 408.800,00 динара,
што не прелази 80% вредности пројекта, нити износе
утврђене Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда и емитовање 30 медијских
садржаја на интернет порталу Инфобирач. Циљ пројекта
је очување српског језика и ћирилице. Циљна група су
ученици и студенти. Пројекат нема јасно дефинисану
тему. Није објашњена одрживост пројекта, нити
наведено искуство апликанта у реализацији пројеката.
У буџету пројекта, у делу оперативних трошкова,
апликант тражи суфинансирање редизајнирања портала,
што није прихватљив трошак на Конкурсу за
суфинансирање пројеката производње медијских
садржаја.

Народни
обичаји
Семберије II

Документација подносиоца је комплетна и пристигла
је у траженом року. Укупна вредност предлога пројекта
је 1.235.000,00 динара. Подносилац је предложио
суфинансирање пројекта у износу од 568.000,00 динара,
што не прелази 80% вредности пројекта, нити износе
утврђене Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Пројектом је планирано истраживање и бележење
обичаја Срба са подручја Регије Семберија о
нематеријалној културној баштини, традицији и
обичајима. Планирана је израда 34 медијска садржаја.
Нема иновативног елемента у пројекту и новинарско
истраживачког приступа јер је сличан пројекат већ
реализован и суфинансиран. Медијски садржаји нису
прецизно дефинисани. Предложеним пројектом не
остварује се, у довољној мери, степен утицаја на
квалитет информисања циљне групе.

22

РБ

4.

ДРЖАВА

БИХ

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

BAM
Consulting
Комнен
Вуковић с.п.
Требиње

5.

Друштво за
производство,т
Македонија
рговија и
услуги
Тастатура

6.

Македонија

Слово љубве Буквибукс
Скопље

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Српска
културна
баштина у
Херцеговини

''Погранична
хроника репортаже и
интервјуи''

Часопис Слово
љубве

23

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Документација подносиоца је комплетна и пристигла
је у траженом року. Укупна вредност предлога пројекта
је 1.917.800,00 динара. Подносилац је предложио
суфинансирање пројекта у износу од 1.342.000,00
динара, што не прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене Јавним позивом којим је расписан
Конкурс.
Тема пројекта је презентација српског културноисторијског наслеђа источне Херцеговине. Планирана је
израда 12 видео прилога и 16 текстуалних репортажа.
Из описа пројекта се не уочавају реални проблеми и
потребе циљне групе. Циљ није прецизно дефинисан, и
не може се проценити његова остваривост у пракси.
Медијски садржај није јасно дефинисан. Садржај се
емитује искључиво преко портала. Недостаје
иновативни елемент у пројекту и новинарско
истраживачки приступ.
Буџет је предимензиониран и у њему постоје
неприхватљиви трошкови, попут трошкова кетеринга.
Документација подносиоца је комплетна и пристигла
је у траженом року. Укупна вредност предлога пројекта
је 1.555.786,00 динара. Подносилац је предложио
суфинансирање пројекта у износу од 1.159.200,00
динара, што не прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене Јавним позивом којим је расписан
Конкурс.
Пројектом је планирана израда 16 писаних репортажа
и 8 интервуа о селима у општинама Куманово и Старо
Нагоричане у којима живе Срби. Циљ пројекта је
очување српског националног и културног идентитета,
језика и писма у Северној Македонији. У планираним
пројектним
активностима
нема
заступљености
иновативног елемента и новинарско истраживачког
приступа. Није прецизно дефинисана усклађеност
планираних активности са циљевима, очекиваним
резултатима и потребама циљних група.
Буџет пројекта је предимензиониран за планирани број
медијских садржаја. Подносилац пројекта није попунио
спецификацију прихода у буџету пројекта.
Документација подносиоца је комплетна и пристигла
је у траженом року. Укупна вредност предлога пројекта
је 2.783.590,00 динара. Подносилац је предложио
суфинансирање пројекта у износу од 1.446.000,00
динара, што не прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене Јавним позивом којим је расписан
Конкурс.
Пројектом је планирана израда 6 бројева часописа за
културу и књижевност Слово љубве. Примарне циљне
групе су удружења Срба у Северној Македонији и
ученици у школама у којима се учи српски језик. Нису
усклађене планиране активности са циљевима и
очекиваним резултатима. Није обезбеђена одрживост

РБ

7.

8.

9.

ДРЖАВА

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Румунија

Савез Срба у
Румунији

Дигитална
трансформација
медијских
услуга Савеза
Срба у
Румунији

Словенија

Српско
културно
друштво
Штајерска
скупност

Српске новине
Штајерске
новости

Хрватска

Дифузија д.о.о.
за
емитирање
радијског
програма,
трговину и
угоститељство

Радијске
емисије
''Дунавом кроз
село''
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пројекта након завршетка финансирања од стране органа
који расписује конкурс.
Буџет пројекта је предимензиониран и технички
неисправан. Подносилац пројекта није правилно
попунио спецификацију прихода и спецификацију
расхода у буџету пројекта.
Документација подносиоца је комплетна и пристигла
је у траженом року. Укупна вредност предлога пројекта
је 1.582.000,00 динара. Подносилац је предложио
суфинансирање пројекта у износу од 1.265.600,00
динара, што не прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене Јавним позивом којим је расписан
Конкурс.
Пројекат не задовољава основне критеријуме
Конкурса. Није дефинисан број и врста медијских
садржаја.
Буџет је технички неисправан у делу спецификације
расхода.
Документација подносиоца је комплетна и пристигла
је у траженом року. Укупна вредност предлога пројекта
је 672.000,00 динара. Подносилац је предложио
суфинансирање пројекта у износу од 500.000,00 динара,
што не прелази 80% вредности пројекта, нити износе
утврђене Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Tема пројекта је праћење активности Српског
културног друштва Штајерска заједница и осталих
српских друштава у свету. Планирана је израда 200
медијских садржаја. Апликант је преамбициозно и
прешироко поставио циљ пројекта. Пројектне
активности нису довољно разрађене и усклађене са
циљевима пројекта и индикаторима. Резултати пројекта
не могу да буду остварени активностима које су
предложене.
Структура буџета није добро конципирана и буџет је
технички неисправан.
Документација подносиоца је комплетна и пристигла
је у траженом року. Укупна вредност предлога пројекта
је 1.600.000,00 динара. Подносилац је предложио
суфинансирање пројекта у износу од 1.250.000,00
динара, што не прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене Јавним позивом којим је расписан
Конкурс.
Планирана је производња и емитовање на ''Радио
Дунаву'' 5 радијских емисија у трајању од по 60 минута.
Циљ пројекта је информисање српског становништва у
источној Славонији и западном Срему. Медијски
садржај није јасно дефинисан, као ни концепција радио
емисија. Нема заступљености иновативног елемента
нити новинарско истраживачког приступа. Нема јасно
дефинисаних тема. Нису јасно дефинисани приоритети
циљне групе.

РБ

ДРЖАВА

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Буџет пројекта је предимензиониран и у њему има и
техничких недостатака. Буџет није усклађен са обимом
медијског садржаја који је предвиђен предлогом
пројекта.

10.

11.

Хрватска

Црна Гора

Српско
привредно
друштво
Привредник

Невладино
удружење
Клуб Велика Плав

Млади Срби у
Хрватској
- у потрази за
сопственим
идентитетом

Документација подносиоца је комплетна и пристигла
је у траженом року. Укупна вредност предлога пројекта
је 2.110.500,00 динара. Подносилац је предложио
суфинансирање пројекта у износу од 1.494.400,00
динара, што не прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене Јавним позивом којим је расписан
Конкурс.
Пројектом је планирана производња и објављивање 20
текстова на ''П'' порталу и производња 10 документарних
филмова. Пројектом нису јасно дефинисане теме
медијских садржаја. Није јасно постављен циљ пројекта.
Пројекат није довољно прецизан, а активности нису
усклађене са циљевима и буџетом.
Буџет пројекта је предимензиониран за трошкове
производње медијских садржаја на порталу.

Веб студио велика
библиотека

Документација подносиоца је комплетна и пристигла
је у траженом року. Укупна вредност предлога пројекта
је 1.897.000,00 динара. Подносилац је предложио
суфинансирање пројекта у износу од 1.487.000,00
динара, што не прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене Јавним позивом којим је расписан
Конкурс.
Планирана је производња 33 медијска садржаја који ће
били емитовани на сајту ''Клуб Велика'' и друштвеним
мрежама. Циљ пројекта је оснаживање српског народа,
првенствено младих у региону тромеђе између Србије,
Црне Горе и Албаније. Пројекaт нема јасно дефинисану
тему. Резултати нису довољно фокусирани на
производњу медијских садржаја.
Буџет пројекта је предимензиониран. Не постоји
економска оправданост за предлог буџета у односу на
циљ и пројектне активности.
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13.

ДРЖАВА

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Црна Гора

Српски
информативно
-културни клуб
''Свети Сава''

Информативни
портал Српске
новине ЦГ

Црна Гора

Друштво за
новинско
-издавачку,
графичку и
културно
умјетничке
дјелатности
Ободско слово
доо

Бисери српске
културе наставак
пројекта

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Документација подносиоца је комплетна и пристигла
је у траженом року. Укупна вредност предлога пројекта
је 2.502.000,00 динара. Подносилац је предложио
суфинансирање пројекта у износу од 1.300.000,00
динара, што не прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене Јавним позивом којим је расписан
Конкурс.
Планирана је израда 16 медијских садржаја. Примарна
циљна група пројекта су грађани српске националности
у Црној Гори, Србији, Републици Српској и дијаспори.
Ради се о нејасном и недовољно дефинисаном пројекту
у смислу теме, предмета и циља. Није јасно видљива
врста планираних медијских садржаја. Пројектне
активности нису довољно усклађене са циљевима,
очекиваним резултатима и потребама циљних група.
Опис пројекта је нејасан. Нема заступљености
иновативног елемента у пројекту и новинарско
истраживачког приступа.
Буџет пројекта је предимензиониран. Пројектне
активности нису усклађене са трошковима предложеног
буџета.
Документација подносиоца је комплетна и пристигла
је у траженом року. Укупна вредност предлога пројекта
је 1.470.000,00 динара. Подносилац је предложио
суфинансирање пројекта у износу од 1.141.000,00
динара, што не прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене Јавним позивом којим је расписан
Конкурс.
Планирана је израда шест бројева часописа ''Бисери''.
Часопис је намењен деци основношколског узраста и
објављивао је медијске садржаје о животу и делу Светог
Саве, Вука Краџића, Петра II Петровића Његоша, Јована
Јовановића Змаја. Пројектом ће тематски бити обрађено
стваралаштво Бранка Ћопића, Душана Радовића,
Григора Витеза, Мирослава Антића, Добрице Ерића и
Љубивоја Ршумовића. Нема заступљености иновативног
елемента у пројекту и новинарско истраживачког
приступа. Пројектне активности нису усклађене са
циљевима, очекиваним резултатима и потребама
циљних група.
Буџет пројекта је предимензиониран. Не постоји
економска оправданост предлога буџета у односу на циљ
и пројектне активности.

Разматрајући кратко излагање захтева странака, утврђено чињенично стање, предлог
Комисије и разлоге који су наведени за сваки предложени пројекат, односно за сваки
пројекат који није подржан, а полазећи од члана 25. став 1. Закона о јавном информисању и
медијима, одлучено је као у диспозитиву овог решења.
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