Република Србија
МИНИСТАРСТВО
КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Београд, Влајковићева 3
Број: 401-01-327/2019-04
Датум: 25.07.2019. године
На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник
РС“ бр. 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 ‒ други
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 за штампане медије и сервисе новинских агенција у 2019. години,
средства у износу од 34.000.000,00 динара распоређују се следећим подносиоцима
пројеката:
Р.Б.

1.

2.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Београд

Истраживачки центар за
одбрану и безбедност

Београд

Центар за
професионализацију
медија и медијску
писменост (ЦЕПРОМ)

1

Извештавање о
безбедности у складу са
етичким кодексима
новинарства
Комуникативна агресија
– како језик
агресивности и
сензационалистички
наративи утичу на
појединце и друштво

ЕК

ИЗНОС
СРЕДСТАВА
У РСД

481

700.000,00

481

871.000,00

Р.Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ЕК

ИЗНОС
СРЕДСТАВА
У РСД

481

800.000,00

3.

Београд

Удружење “ Лицеулице“

ЛИЦЕУЛИЦЕ другачији медиј, за боље
друштво

4.

Београд

Регионални инфо центар

Побољшање
информисања ЛГБТ
популације у Србији

481

400.000,00

5.

Београд

Савез Срба из региона

Српско коло

481

500.000,00

6.

Београд

Савез гуслара Србије

Гусле

481

400.000,00

7.

Бујановац

Центар за демократију и
едукацију - Долина

Албански фудбалери у
Сурдулици

481

400.000,00

8.

Бујановац

Албанско културно
друштво "Перспектива"

Вива Перспектива

481

400.000,00

9.

Врбас

Удружење грађана
РАДГОСТ

Сачувајмо ћирилицу негујмо српски језик

481

400.000,00

10.

Лесковац

Удружење Нова Наша
реч

Партијско запошљавање
и отпуштање

481

400.000,00

11.

Ниш

Удружење за развој
квалитета живота и рада
грађана „ХУМАНИС“
Ниш

Поглавари СПЦ - 800
година аутокефалности
Српске цркве (12192019.)

481

500.000,00

12.

Ниш

Студентски
информативно
издавачки центар - Ниш

Диплома за завичај

481

600.000,00

Нови Сад

Институт за одрживи
развој и заштиту
животне средине Зелени
круг

Ко и како троши новац
из "зелених" фондова у
Србији?

481

400.000,00

13.

2

Р.Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ЕК

ИЗНОС
СРЕДСТАВА
У РСД

14.

Нови Сад

Еколошко удружење
грађана „Зелено питање“

Школски зелени пресс
2019.

481

700.000,00

15.

Нови Сад

Удружење грађана
„Српски крајеви“

Дијаспора инфо

481

529.000,00

424

400.000,00

424

444.000,00

Брини о средини –
чистије је лепше ‒
медијски садржаји о
стању у области заштите
животне средине у шест
општина на југоистоку
Србије у два округа,
који ће бити објављени у
три штампана медија.
Грађевине показују
нашу прошлост, а
њихово стање нашу
садашњост – значај
настанка и очување
објеката у Сокобањи
који имају амбијенталну
и споменичку вредност

16.

Алексина
ц

Друштво за
информисање „Алпресс” д.о.о. Алексинац

17.

Алексина
ц

Друштво за
информисање „Алпресс” д.о.о. Алексинац

18.

Апатин

Предузеће за
производњу и
дистрибуцију РТВ
програма, трговину и
услуге ТВ Апатин д.о.о.
Апатин

Глас комуне као глас
грађана

424

1.400.000,0
0

19.

Београд

ФоНет новинскоиздавачко друштво
д.о.о.

АГРЕМАН

424

1.000.000,0
0

20.

Београд

Новинска агенција Бета
Пресс д.о.о.

Медији у борби против
вршњачког насиља

424

800.000,00

3

Р.Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ЕК

ИЗНОС
СРЕДСТАВА
У РСД

21.

Београд

НИП Недељник д.о.о.
Београд

Ствари које СРБИ воле,
обичаји и наслеђе

424

600.000,00

22.

Београд

НИД Компанија
Новости а.д.

Осам векова Српске
православне цркве

424

1.995.000,0
0

23.

Београд

Business Info
Group д.о.о.

Запослене жене – између
деце и каријере

424

800.000,00

Београд

Предузеће за
информисање и
маркетинг Мрежа радио
станица телевизија
портал Global Media
Broadcast д.о.о. Београд

Шта једемо?

424

700.000,00

424

400.000,00

24.

25.

Београд

Пет магазине д.о.о.
Београд

Смањење броја паса
луталица, удомљавање и
подизање свести о
екологији, пет култури и
одговорном
власништву у Србији

26.

Београд

Adria Media Magazine
Београд д.о.о.

Свакодневница особа
заражених ХИВом

424

700.000,00

27.

Београд

Adria Media Magazine
Београд д.о.о.

Експлоатација лепоте

424

400.000,00

4

Р.Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ЕК

ИЗНОС
СРЕДСТАВА
У РСД

28.

Београд

Издавачко предузеће
"Наш печат" а.д. Београд

Рубрика за културу:
Печат времена

424

600.000,00

29.

Београд

Друштво за новинско
издавачку делатност Дан
Граф д.о.о.

Енергетски ефикаснији
и еколошки чистији

424

1.300.000,0
0

30.

Београд

Новинско предузеће
Време д.о.о. Београд

Aналитичко и етичко
новинарствo

424

700.000,00

НИН д.о.о.

НИН Досије: Лажне
вести и говор мржње на
интернету – претња
слободи и демократији

424

900.000,00

Београд

Агенда2020 д.о.о

Очувана културна
баштина Србије, адут у
интеграцијама

424

700.000,00

33.

Бечеј

Мозаик д.о.о.
Привредно друштво за
спољну трговину,
производњу и пословне
услуге, Бечеј

Изградња бечејске бање
– остварење
вишедеценијске идеје?

424

500.000,00

34.

Бор

Компјутер центар Бор
д.о.о. за информационе
технологије Бор

Агро инфо

424

400.000,00

31.

32.

Београд

5

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ЕК

ИЗНОС
СРЕДСТАВА
У РСД

35.

Бујановац

Новинско издавачко
предузеће "Нови Српски
венац" ОД Бујановац

Побољшање живота и
положаја српских,
албанских и ромских
жена и угрожених
друштвених група

424

400.000,00

36.

Велика
Плана

ПР Петар Кованџић ЗТР
и издавачка кућа
КОФИП

Велики људи - Плањани
са својим печатом у
времену

424

400.000,00

37.

Зајечар

Новинско предузеће
Тимок а.д. Ниш,
Огранак Тимок Зајечар

Чиста Крајина, богата
Крајина

424

400.000,00

Мултикултурализам,
странице на
српском/хрватском
језику

424

400.000,00

Наталитет - српски
приоритет

424

400.000,00

Р.Б.

38.

Акционарско друштво за
новинско-издавачку
Зрењанин
делатност „Зрењанин“
Зрењанин

39.

Краљево

Привредно друштво
Радио Телевизија
Краљево и Ибарске
Новости д.о.о.

40.

Крушевац

АЛБОС д.о.о. за
производњу, промет и
издавачку делатност

Удружени до очувања и
заштите језера Ћелије –
Регионално је одрживо

424

600.000,00

41.

Лозница

Друштво за издавачку
делатност “Лого” д.о.о.

Огртач за најтеже дане

424

600.000,00

6

Р.Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ЕК

ИЗНОС
СРЕДСТАВА
У РСД

42.

Ниш

Народне новине, д.о.о.

Млади преузимају
будућност у своје руке

424

1.400.000,0
0

43.

Нова
Варош

Новинско-издавачко
д.о.о. Златарске вести
Нова Варош

Животна средина звони
на узбуну

424

510.000,00

44.

Нови Сад

Весна Пантић ПР
Издавање часописа
извођачка и друге
уметничке делатности
Креативна радионица
Нови Сад

МАШТАЛИЦА – На
путу правих вредности

424

400.000,00

45.

Пирот

АД Слобода
Ниш,огранак Слобода
Пирот

„Породица је наше
уточиште“

424

400.000,00

46.

Пожарева
ц

Новинско издавачко
привредно друштво „Реч
народа“ АД Пожаревац

У раљама немаштине

424

600.000,00

47.

Пожарева
ц

Новинско издавачко
привредно друштво
НОВЕ НОВИНЕ ДОО
Пожаревац

Живот, обичаји и
традиција Браничевског
округа

424

400.000,00

48.

Пријепољ
е

Информативно
предузеће "Полимље"
Пријепоље

Суди предрасуди

424

500.000,00

7

Р.Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ЕК

ИЗНОС
СРЕДСТАВА
У РСД

49.

Сремска
Митрови
ца

Новинско-издавачко
привредно друштво
"Сремске новине" д.о.о.
Сремска Митровица

Реализација пројекта
„Избећи потоп – Срем
пет година након
поплава“

424

451.000,00

50.

Суботица

Магазин Дани д.о.о.
Суботица

Спортом у будућност

424

700.000,00

51.

Суботица

Магазин Дани д.о.о.
Суботица

Неизбрисиви трагови

424

600.000,00

52.

Горњи
Миланова
ц

Новинско издавачко
предузеће „Таковске
новине“ д.о.о.

„Рађање покреће свет“ –
за што више беба у
Горњем Милановцу

424

400.000,00

53.

Ћуприја

Поморавски гласник
д.о.о. Ниш

Инклузија значи
укључивање

424

400.000,00

54.

Чачак

Новинско издавачко
друштво Чачански глас
д.о.о. Чачак

Одсудна битка за бебе

424

400.000,00

55.

Чачак

Озон Медиа д.о.о.

Право на различитост

424

400.000,00

8

Р.Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ЕК

ИЗНОС
СРЕДСТАВА
У РСД

56.

Шабац

Акционарско друштво
"Глас Подриња" Шабац

"СТОП-криминалитету
младих"

424

500.000,00

Економска класификација 481 у износу:
Економска класификација 424 у износу:
Укупно:

8.000.000,00 динара
26.000.000,00 динара
34.000.000,00 динара

II Средства нису одобрена следећим подносиоцима пројеката:
Р.Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

1.

Нови
Сад

Друштво за румунски
језик Војводине Република Србија

Међудржавни вишејезични часопис "Логос"
("Реч")

2.

Нови
Сад

Удружење Агропрофит

Информисање за богатија поља уз ћирилицу

3.

Сремска
Митров
ица

Удружење културних
стваралаца Србије
„Завичај“

Младост у обнови села

4.

Београд

Предузеће за
производњу и промет
рачунарске опреме
Direct Link д.о.о.
Београд

Наше место:Србија

5.

Београд

Инфо ИТ Медиа д.о.о.
Београд

Стална борба за што више беба- Наталитет
приоритетно национално питање

6.

Београд

Ревија за љубитеље
природе ЗОВ

Село је мој избор

9

Р.Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

7.

Београд

НИД Компанија
Новости АД

Опрезно са оружјем

8.

Београд

Издавачка кућа
Хоризонти д.о.о.
Београд

ОДИСЕЈА СПЕЦИЈАЛ – Србија, неиспричане
приче

9.

Београд

Производно привредно
д.о.о. за производњу
трговину услуге и
кооперације Пронађите
на Чукарици

Пронађите на Чукарици

10.

Београд

Adria Media Magazine
Београд д.о.о.

Виталност старости

11.

Београд

Adria Media Magazine
Београд д.о.о.

Нова ера српског дизајна

12.

Београд

Adria Media Magazine
Београд д.о.о.

Сачувајмо старе српске обичаје

13.

Београд

Adria Media Group
д.о.о. Београд

Лепота различитости

14.

Београд

Г.Ф.Ц. д.о.о.

Осам векова непрекинуте молитве

15.

Београд

Adria Media Magazine
Београд д.о.о.

Најјачи међу нама

16.

Београд

Agrobusiness Consulting
д.о.о. Београд

Органска пољопривреда Србије

10

Р.Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

17.

Београд

Архисолар предузеће за
пројектовање и
инжењеринг д.о.о.

Oдржива градња – предуслов за чисту животну
средину

18.

Београд

"Balcan media press"
д.о.о. Београд

Књажевац кроз традицију и културу

19.

Бечеј

Медиум д.о.о.

Сачувајмо наше благо

Богатић

Драган Грујић ПР
Агенција за
новинарство и
издаваштво Мачва
медиа систем Богатић

ЖЕНЕ НА СЕЛУ - Унапређење положаја
путем медија

21.

Бор

Друштво са
ограниченом
одговорношћу за
издавање новина “ММ
Бонед” Бор

Тимочка Крајина: "Лице и наличје локалног
новинарства"

22.

Бор

„Штампа, радио и
филм“ ДОО Бор

Трагом Франкофоније

Врбас

Љубинка Недовић ПР
Агенција за издавањe
новина и веб портала
Бачка Прессоконас.инфо Врбас

Борба против вршњачког насиља

20.

23.

11

Р.Б.

24.

25.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Вршац

ДОО за информативну
делатност Вршалица
Вршац

Колико су пожутела локална, завичајна, верска
гласила и штампа уопште драгоцени
историјски извор по коме се може
реконструисати једно време?
ОДШТАМПАНО, АРХИВИРАНО, ПА
АКТУЕЛИЗОВАНО!

Вршац

Новинско издавачко
друштво "Вршачка
кула" ДОО Вршац

Глас Румуна - Vocea Romănilor

26.

Гредети
н

Предузеће “Агропресс“ д.о.о. Гредетин

Традиционално сусретање (Новински додатак
посвећен привредним и културним
манифестацијама у пет општина на југоистоку
Србије које чувају традицију, преносе
културно богатство овог краја и промовишу
привредне потенцијале)

27.

Крагује
вац

Привредно друштво за
новинско издавачку
делатност „ЈАВНОСТ“
д.о.о. Крагујевац

Дијалогом до социјалног мира

28.

Лозница

Лотел плус д.о.о.
Лозница

Јадар сликан срцем, Стална рубрика из културе
у новинама "Лознички недељник"

29.

Младен
овац

Предузеће "Ева" доо
пројектно-графичко
Младеновац

Пробудимо села -фестивалски дани

Ниш

Александар Ранђеловић
ПР Агенција за
издаваштво и
продукцију Штампа и
видео Ниш

Ниш - средина једнаких шанси

30.
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Р.Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

31.

Нови
Сад

ДОО Фабрика слова

Војводина партер десно

32.

Нови
Сад

Дневник Акционарско
друштво за новинскоиздавачку делатност
Нови Сад

Живот и лековито биље

33.

Пожаре
вац

Лела Ликар ПР остало
образовање ентер ЦКС
Пожаревац

КЛИК часопис ученика основних школа

34.

Смедере
во

НИД са ограниченом
одговорношћу "Наш
глас" Смедерево

„Да нас буде више„

35.

Смедере
во

Привредно друштво за
рекламу и пропаганду
Respect Media д.о.о.
Смедерево

Вршњачко насиље – стварност школараца,
испит за одрасле

36.

Сремска
Митров
ица

НИП Срем медиа МЦВ
ДОО

Зашто нестајемо: Фрушком гором од села до
села

37.

Сремска
Митров
ица

Срем инфо д.о.о.
Сремска Митровица

Краљ Петар у свом и нашем времену
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Р.Б.

38.

39.

40.

41.

42.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Ћуприја

Горан Јевремовић ПР
Агенција за
новинарство и
издаваштво Централ
медиа Ћуприја

Слом поморавске привреде и
реиндустријализација

Ужице

Агенција за маркетинг
и тржишне
информације „Водич“
д.о.о.

Бити млади предузетник – стартап кредити и
субвенције за отварање нових фирми за младе
до 30 година као начин спречавања негативних
демографских кретања

Ужице

Друштво са
ограниченом
одговорношћу Вести и
радио Ужице

Знање је вечити капитал

Чачак

Иван Николић ПР
Делатност новинских
агенција ИНМЕДИА.НЕТ Чачак

Органска производња Србије

Чачак

Милош Лукић ПР
Новинска агенција
МНА Чачак

За чистију животну средину

III Ово решење је основ за закључење уговора о суфинансирању пројеката са
подносиоцима пројеката којима су расподељена средства на Конкурсу. Подносиоци који су
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 Конкурсу за суфинансирање
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проjеката производње медијских садржаја за штампане медије и сервисе новинских
агенција 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 34.000.000,00 динара.
Конкурс је расписан у периоду од 14. априла до 10. маја 2019. године.
На Конкурс је поднето 105 пројеката, од чега 7 пројеката није испунило услове за
учешће на Конкурсу.
У складу са чланом 24. Закона о јавном информисању и медијима, Решењем
министра, Број: 119-01-164/2019-04 од 05.06.2019. године, именована је Комисија за оцену
пројеката поднетих на Конкурс. У Комисију су именовани: Гордана Суша; Данијела
Иванковић; Ђорђе Ковачевић; Миливоје Павловић и Ивица Шмит.
Комисија је размотрила 98 пројеката 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:

Р.Б.

1.

МЕСТО

Београд

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Истраживачки
центар за
одбрану и
безбедност

НАЗИВ
ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Извештавање
о
безбедности
у складу са
етичким
кодексима
новинарства

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
пројекта је 2.574.950,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 1.996.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Пројекат се бави информисањем јавности у
Србији са значајним темама из области одбране
и безбедности. Пројектом се настоји утицати на
подизање безбедносне културе у Србији,
посебно међу младима.
Теме пројекта су прецизно дефинисане и
разрађене. Пројектне активности су усклађене
са дефинисаним циљем пројекта. Круг
сарадника на пројекту поседује високе
компетенције. Циљне групе су добро
дефинисане са тежиштем на едукацији младих.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Подржава се део
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Р.Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ
ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

персоналних трошкова. За реализацију пројекта
додељено је 700.000,00 динара.
Подносилац је у обавези да достави ревидирани
буџет пројекта.

2.

3.

Београд

Београд

Центар за
професионали
зацију медија
и медијску
писменост
(ЦЕПРОМ)

Комуникатив
на агресијакако језик
агресивности
и
сензационали
стички
наративи
утичу на
појединце и
друштво

Удружење
Лицеулице

ЛИЦЕУЛИЦ
Е -другачији
медиј, за
боље
друштво
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Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
пројекта је 1.093.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 871.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Тема пројекта је агресивна комуникација, говор
мржње и сензационалистички наративи у
медијима што је постао велики проблем у сфери
јавне комуникације. У пројекту је посебна
пажња посвећена упозоравању циљних група
да су све веће поларизације у друштву
последица управо одсуства културе дијалога, и
истовремено све веће експанзије агресивне
комуникације у медијима. Пројекат је прецизно
дефинисан и јасно разрађен са наведеним
темама од значаја за актуелне проблеме. Буџет
је јасно и прецизно дефинисан, у складу je са
планираним активностима.
Захтев за суфинансирање пројекта је подржан у
целини. За реализацију пројекта додељено је
871.000,00 динара
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
пројекта је 1.688.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 1.316.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Пројекат подразумева обезбеђивање веће
видљивости, демаргинализацијe и бољег
разумевања појединих важних тема: a) живот и
изазови младих у Србији б) климатске промене
и угрожене биљне и животињске врсте в)
ресоцијализација и казнена политика. Пројекат
је јасно и прецизно дефинисан, са јасно
наведеним темама, као и врстом и бројем
предвиђених медијских садржаја. Циљне групе
су јасно одређене. Пројекат је друштвено
одговоран и укључује већи број сарадника из
јавног живота и науке. Планирани буџет
усклађен је са наведеним активностима.

Р.Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

4.

Београд

Регионални
инфо центар

5.

Београд

Савез Срба из
региона

НАЗИВ
ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. 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
пројекта је 1.580.700,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 720.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Побољшање Пројекат је усмерен на на развијање
информисања толеранције у друштву, унапређење положаја и
ЛГБТ
равноправности мањинске групе и положаја
популације у ЛГБТ популације. Пројекат је усклађен са
Србији
реалним проблемима и потребама циљних
група и јасно дефинисаним потребама
популације ЛГБТ група.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Подржава се део
персоналних трошкова. 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
пројекта је 22.548.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 2.000.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Тема пројекта је право и положај Срба у
земљама региона.Сврха пројекта је подизање
квалитета информисања и остваривање јавног
интереса у култури неговања идентитетских
Српско коло тема културног наслеђа. Пројекат је од значаја
јер доприноси очувању националног и
културног идентитета избеглих и расељених
Срба.
Кроз аналитичке и истраживачке
текстове бавиће се положајем и остваривањем
права избеглих и расељених лица, која су
примарна циљна група овог пројекта.
Активности су добро планиране. Реализација
активности допринеће постизању циља.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен
у целини.
Подржавају се
персонални и део оперативних трошкова. За
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Р.Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ
ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

6.

Београд

Савез гуслара
Србије

Гусле

7.

Бујанова
ц

Центар за
демократију и
едукацију Долина

Албански
фудбалери у
Сурдулици
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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 вредно
пројекта је 1.472.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 1.176.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Пројектом је планирано да се укаже на значај
јединственог инструмента- гусала. Пројекат је
од значаја за допринос очувању националног и
културног идентитета, односно усклађен је са
ближим
критеријумима
Конкурса.
Реализацијом се успоставља мост између
младих и традиционалног стваралаштва.
Пројекат се на јединствен начин бави
традиционалним српским инструментом који је
ушао у ризницу културне баштине. Значај
пројекта је добро образложен. Предлагач има
капацитете за реализацију пројекта.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Подржавају се персонални
трошкови. 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
пројекта је 965.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 770.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Тема пројекта су млади албански фудбалери
који у различитим категоријама наступају у
фудбалском клубу Радник из Сурдулице. Лист
је конципиран двојезично, на албанском и
српском језику. Подржава се процес
интеграције албанске национаалне заједнице.
Циљна група су млади људи, те је пројекат
значајан са становишта остваривања јавног
интереса и мултикултурализма. Тема је важна и
са аспекта подстицања веће интеграције младих
у спортски живот. Добро је одабрана тема у
односу на циљне групе. Планиране активности
су усклађене са циљевима.

Р.Б.

8.

9.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ
ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Бујанова
ц

Албанско
културно
друштво
"Перспектива"

Вива
Перспектива

Врбас

Удружење
грађана
РАДГОСТ

Сачувајмо
ћирилицу негујмо
српски језик
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Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Подржавају се персонални
трошкови. 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
пројекта је 1.404.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 1.123.200,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Тема пројекта је допринос комуникацији међу
људима,
унапређење
правовременог
објављивања информација и извештавање о
дешавањима у три општине: Прешево,
Бујановац и Медвеђа.
Теме планиране
пројектом
дају
допринос
унапређењу
комуникације у мултиетничкој средини.
Пројекат је усклађен са реалним потребама и
проблемима циљних група. Препознатљив је
степен утицаја на информисање циљне групе.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Подржавају се персонални
трошкови. 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 вредно
пројекта је 1.255.218,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 853.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Пројекат се односи на употребу ћирилице и
неговање
српског
језика.
Пројектним
активностима
афирмише
се
употреба
ћириличног писма у медијској, службеној и
свакодневној комуникацији и неговања
чистоте, правилности и изворности српског
језика и културе говора. Пројектом су
прегледно представљене теме о ћирилици,
коришћење синонима, афирмисање чистоте
изворности српског језика, туђице и слично.
Циљ пројекта, очување језичког идентитета и
писма,јасно је дефинисан и представљен.
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Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Подржавају се персонални
трошкови. 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
пројекта је 2.485.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 1.950.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Пројектом је предвиђен серијал истраживачких
текстова о партијском запошљавању
и
отпуштању у јавном сектору, локалним и
огранцима републичких институција на југу
Србије, који се финансира од новца грађана, као
и о томе колико оно кошта грађане.
Тема пројекта је од јавног интереса и веома је
актуелна, а у медијском простору Србије
недовољно заступљена. Реализација пројекта
захтева новинарско истраживачки приступ.
Циљне групе су препознате и очекује се
подизање квалитета њиховог информисања.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Подржавају се персонални
трошкови. 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
пројекта је 1.383.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 1.092.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Пројекат представља период, једну епоху, од
када је Сава Немањић изборио аутокефалност
Српске православне цркве до данашњих дана,
кроз представљање свих њених поглавара,
мноштва значајних и свестраних личности.
Пројекат покреће медијске иницијативе за
очување српског националног и културног
идентитета, jезика и писма и афирмише њене
вредности. Пројекат је у складу са очекиваним
резултатима и потребама циљних групазаштита и промоција културног наслеђа. Опис
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активности
је
прецизно
дефинисан.
Индикатори су разрађени, пројекат је изводљив
за реализацију са опредељеним буџетом.
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
пројекта је 1.180.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 780.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Тема пројекта су успешни студенати и
постдипломаци Универзитета у Нишу који су
рођени на територији Града Ниша или у неком
од суседних градова, са намером да се јавности
представе млади, перспективни и успешни
људи који планирају да остану у свом завичају
и да се стеченим знањем одуже локалној
заједници. Пројекат је јасно дефинисан и
проактиван, различитих усмерења. Циљ је
усклађен са очекиваним резултатима јер
ангажује младе људе током реализације. Теме
које се прате су добро дефинисане и са
прецизираним
очекиваним
резултатима.
Пројекат садржи иновативне елементе са
истраживачким приступом теми.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Подржава се део
персоналних трошкова. 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
пројекта је 1.996.332,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 1.343.832,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Тема пројекта је трошење финансијских
средстава прикупљених од еколошких накнада
из буџетског зеленог фонда Србије и
афирмисање еколошке културе и одрживог
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развоја здравог стила живота. Кроз значај
пројекта прецизно су детектовани проблеми и
недостатак информација у јавности о токовима
новца прикупљених од "еколошке накнаде".
Планиране активности су усклађене са
наведеним циљем пројекта. Подносилац
пројекта има искуство у реализацији медијских
садржаја из области екологије, што говори о
могућности реализације пројекта, као и о
стручним и професионалним референцама.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Подржава се део
персоналних и део оперативних трошкова. 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
пројекта је 3.660.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 1.905.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Сврха пројекта је едукација ученика основних
школа да посматрају и промишљају своју
животну средину и прате ову тему кроз разне
медије и своја запажања, позитивних и
негативних појава, презентују кроз текст и
фотографије. Друштвени и културолошки
значај пројекта је неспоран јер се бави
информисањем деце основношколског узраста
о актуелним питањима заштите животне
средине а такође доприноси благовременом
еколошком васпитању посредством медија.
Циљне групе су прецизно дефинисане. Добро је
разрађен план реализације пројекта.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Подржава се део
оперативних трошкова. 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
пројекта је 3.656.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 1.190.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Тема пројекта је очување и неговање српске
културе, традиције и језика, као и културе
сећања и очување српског националног
идентитета у региону и дијаспори. Значај
Дијаспора
пројекта прецизно је постављен, у складу је са
инфо
дефинисаним циљевима. Опис активности је у
складу са пропозицијама Конкурса. Циљне
групе су препознате и у складу са медијским
садржајем који је планиран за производњу и
објављивање.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Подржавју се персонални
и део оперативних трошкова. За реализацију
пројекта додељено је 529.000,00 динара.
Подносилац је у обавези да достави ревидирани
буџет пројекта.
Документација подносиоца је комплетна и
Брини о
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
средини –
пројекта је 530.000,00 динара. Подносилац је
чистије је
предложио суфинансирање пројекта у износу
лепше ‒
од 400.000,00 динара, што не прелази 80%
медијски
вредности пројекта, нити износе утврђене
садржаји о
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
стању у
Сврха пројекта је подизање свести о заштити
области
животне средине, као и одговорније понашање
заштите
појединаца и институција када је у питању
животне
комунална хигијена и очување природног
средине у
амбијента. Медијски садржај биће објављени у
шест
АЛ новинама. Теме су прецизно дефинисане и
општина на
разрађене. Активности су усклађене са циљним
југоистоку
групама. Капацитети предлагача пројекта
Србије у два
одговарају
могућностима
реализације
округа, који
наведених циљева и активности пројекта. Буџет
ће бити
је усклађен са планираним активностима.
објављени у
Захтев за суфинансирање пројекта је подржан у
три штампана
целини. За реализацију пројекта додељено је
медија
400.000,00 динара
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Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
пројекта је 624.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 444.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Тема пројекта је настанак, значај и потреба да
се очувају објекти у Сокобањи, који имају
амбијенталну
и
споменичку
вредност.
Медијски садржај биће објављен у Новинама
сокобањским. Циљ пројекта је прецизно
постављен са разрађеним темама. Препознате
су циљне групе. Видљива је
економска
оправданост пројекта у односу на постављен
циљ. План реализације пројекта детаљно је
разрађен.
Захтев за суфинансирање пројекта је подржан у
целини. За реализацију пројекта додељено је
444.000,00 динара
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
пројекта је 2.010.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 1.600.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Сврха пројекта је информисање грађана о
важним друштвено политичким темама.
Пројекат је важан за информисање у
национално мешовитој средини у којој се
препознаје
афирмација
вредности
мултикултуралне заједнице. Нови глас комуне
грађанима се обраћа на ћириличном и
латиничном писму, на српском, ромском и
мађарском језику. Активности су везане за
више различитих тематских целина које су у
складу са реалним проблемима, потребама и
приоритетима циљних група. Додељена
средства економски су оправдана у односу на
број предвиђених медијских садржаја.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Подржавју се персонални
и део оперативних трошкова. За реализацију
пројекта додељено је 1.400.000,00 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
пројекта је 2.609.977,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 1.979.977,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Пројекат
бави
приступном
анализом
евроинтеграција. Циљ пројекта је информисање
грађана о спољнополитичким приоритетима
Србије и њеним дипломатским потезима.
Укључује
компетентне
ауторе
и
мултимедијалног је садржаја. Активности су
добро дефинисане и доприносе остварењу
пројектованог циља.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. 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
пројекта је 1.996.200,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 1.591.500,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Пројекат је усмерен на повећање присуства у
медијима широког спектра тема о вршњачком
насиљу, које је све евидентије. Пројекат има
утицај на широку циљну групу, институције и
појединце
а
у
циљу
свеобухватног
информисања грађана и унапређивања њиховог
активизма. Пројекат је реално дефинисан и
остварив. Усклађен је са реалним проблемима.
Агенција има неопходне капацитете за
реализацију пројекта.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. За реализацију пројекта
додељено је 800.000,00 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
пројекта је 3.287.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 1.900.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Тема пројекта су обичаји и наслеђе. Наслања се
на истраживање о знању суграђана о догађајима
из ближе и даље прошлости. Пројектом је
предвиђено да се осетљиве историјске и
идентитетске теме обраде на занимљив начин.
Опис активности је прецизно дат и у складу је
са циљевима пројекта. У пројекту је заступљен
иновативни елемент. Предлагач пројекта
поседује стручне и професионалне референце,
као и
искуство у реализацији сличних
пројеката, што сведочи о капацитетима за
реализацију предложеног пројекта.
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
пројекта је 2.494.170,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 1.995.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Пројекат ће бити реализован као серијал
текстова и тематски додатак у „Вечерњим
новостима“, који ће бити посвећени историјату,
улози и значају СПЦ за српски народ у Србији,
региону и дијаспори. Планирано је да се
посебна пажња посвети историјском контексту
настанка Српске православне цркве и улози
Светог Саве као њеног оснивача. Пројекат је
значајан са аспекта очувања српског
националног и културног идентитета. Бави се
значајем
и
обележавањем
важног
јубилеја.Подносилац пројекта има утицај и
капацитет да обради планирану тему и да
реализује планирани циљ. Спецификација
буџета усклађена је пројектним активностима.
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Захтев за суфинансирање пројекта је подржан у
целини. За реализацију пројекта додељено је
1.995.000,00 динара.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
пројекта је 2.880.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 1.800.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Сврха пројекта je заговарање унапређења
друштвеног, пословног и правног амбијента
Запослене
који женама омогућава да имају жељени број
Business Info
жене –
деце, а да у исто време могу равноправно да
Group д.о.о.
између деце и учествују у економији Србије и напредују у
каријере
професионалној каријери, у складу са својим
образовањем и интересовањима. Пројекат
детаљно и аналитички приступа проблему.
Планирана је реализација дефинисаних тема
кроз аналитичко -истраживачки приступ. Теме
су јасно и прецизно дефинисане и образложене.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. 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
пројекта је 1.468.542,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 1.013.742,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Предузеће за
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
информисање
Тема пројекта је квалитет хране на нашем
и маркетинг
тржишту, одакле долази, ко ју је произвео и на
Мрежа радио
који начин. Пројекат ће допринети едукацији
станица
становништва, како да рационално препознају
Шта једемо?
телевизија
проблеме
и
недостатке,
као
и
портал Global
сензационалистичке информације у жутој
Media
штампи. Пројекат је од изузетног значаја за
Broadcast д.о.о.
грађане Србије. Пројекат је тематски добро
Београд
дефинисан с обзиром да је питању о
безбедности хране
недовољно посвећена
пажња, нарочито у штампаним медијима. Опис
активности је у складу са значајем пројекта и
актуелношћу теме. Капацитети предлагача
пројекта одговарају могућностима реализације
наведених циљева и активности пројекта.
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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.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
пројекта је 5.071.800,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 1.211.600,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Пројектом је предвиђена израда медијских
садржаја који ће утицати на подизање свести о
друштвено одговорном понашању власника
кућних љубимаца. Својим акцијама медиј ће
утицати и на смањење броја паса луталица,
промовисаће удомљавање и стерилизацију
чиме се директно подиже еколошка свест, а
уједно се подиже праг толеранције према
животињама. Теме пројекта су прегледно
наведене и образложене, у складу су са планом
реализације и циљним групама. Тема којом се
пројекат бави је значајна и актуелна у
медијском простору.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. 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
пројекта је 2.639.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 1.722.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Тема пројекта је друштвени положај особа
заражених ХИВ-ом. Сврха пројекта је
информисањe јавности и подизањe свести
грађана о друштвеном положају особа
заражених ХИВ-ом. Реализација пројекта
допринеће уклањању баријера, предрасуда и
смањењу дискриминације. Медијски садржај
биће објављен у листу National Geographic
Srbija.
Планиране
активности пројекта
усклађене су са циљевима. Подносилац има
неопходне капацитете и ресурсе за реализацију
пројекта.
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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.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
пројекта је 2.403.001,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 1.599.001,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Пројекат се бави темом експлоатације младих
људи у свету моде, са циљем подизања свести и
нивоа информисања младих који желе да уђу у
свет моде, о опасностима експлоатације и
трговине људима. Медијски садржај биће
објављен у магазину ELLE.
Тема је специфична и пројекат јој прилази кроз
аналитичко- истраживачки приступ, а кроз
анонимне интервјуе са особама које су биле
жртве трговине људима. Медиј путем кога се
пројекат реализује популаран је код младих
људи, те се очекује утицај на њихово
образовање и ризик да буду жртве трговине
људима. У реализацији пројекта потребна је
сарадња са Центром за заштиту жртава
трговине људима и МУП-ом.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. 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
пројекта је 2.487.204,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 1.989.763,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Пројекат је усмерен на подстицање, односно
популаризацију
културе
читања
и
информисања читалаца о разнородним
токовима културе. Културна рубрика листа
Печат бави се отвореним темама културне
праксе у Републици Србији, о којима пишу
компетентни стручњаци из различитих области
стваралаштва.
Предлагач
поседује

Р.Б.

29.

30.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ
ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Београд

Друштво за
новинско
издавачку
делатност Дан
Граф д.о.о.

Енергетски
ефикаснији и
еколошки
чистији

Београд

Новинско
предузеће
Време д.о.о.
Београд

Aналитичко
и етичко
новинарствo

30

организационе и управљачке способности које
гарантују реализацију пројектних активности.
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
пројекта је 1.970.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 1.560.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Тема пројекта је аерозагађење у Србији и како
делује на грађане, посебно на осетљиве групе, и
како га превазићи нарочито када је реч о
индивидуалним ложиштима за грејање која су
водећи загађивачи. Тема пројекта је актуелна.
Пројекат
је
аналитичко-истраживачког
карактера и од интереса је за информисање
најшире јавности. Подржавају се персонални
трошкови
и део оперативних трошкова
намењених за производњу медијског садржаја.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини.
За реализацију пројекта додељено је
1.300.000,00 динара. Подносилац је у обавези да
достави ревидирани буџет пројекта.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
пројекта је 1.462.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 1.150.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Пројекат се односи на унапређење медијске
сцене, односно на упознавање са основним
принципима медијске етике. Реализација
пројекта
утицаће
на
унапређење
и
стабилизовање етичких критеријума медијске
сцене. Процењено је да редакција поседује
организационе, кадровске и технолошке
капацитете за остварење програмских циљева.
Тема пројекта је од изузетног значаја.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. За реализацију пројекта
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додељено је 700.000,00 динара. Подносилац је у
обавези да достави ревидирани буџет пројекта.
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32.

Београд

Београд

НИН д.о.о.

Агенда2020
д.о.о

НИН Досије:
Лажне вести
и говор
мржње на
интернету –
претња
слободи и
демократији

Очувана
културна
баштина
Србије, адут
у
интеграцијам
а
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Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
пројекта је 2.382.628,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 1.900.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Задатак пројекта је да истражи ко све у Србији
пласира лажне вести и са којим циљем, каква је
последица њиховог утицаја на општу
друштвену климу нетолеранције и насиља и на
способност јавности да адекватно просуђује о
најважнијим темама које их се тичу, али и да
упозори политичке актере на одговорност за
њихово неконтролисано бујање. Циљ пројекта
је да жртве лажних вести сазнају могућности
како да се одбране од њих што је од изузетног
значаја за правни систем. Пројектне активности
су у потпуности усклађене са дефинисаним
циљем пројекта и планираним резултатима.
Неспоран је утицај медија путем кога се
пројекат реализује на циљне групе. Реализација
пројекта имаће висок утицај на садржај и
квалитет не само у Србији већ и у региону.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. 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
пројекта је 1.908.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 1.500.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Пројекат се бави очувањем културне баштине
Србије као једним од битних предуслова
културног идентитета народа и државе у склопу
евроинтеграција Србије. Теме су добро
дефинисане и разрађене. Пројекат, кроз
неколико важних тема везаних за очување
културно историјског наслеђа Србије, одговара
циљу пројекта и циљним групама. Опис је
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Мозаик д.о.о.
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информационе
технологије
Бор
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усклађен са планираним активностима и
циљевима.Подносилац има капацитете за
реализацију 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.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 2.447.000,00 динара.
Подносилац је предложио суфинансирање
пројекта у износу од 1.926.000,00 динара, што
не прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене jавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Изградња
бечејске бање Тема пројекта је изградња бање/аквапарка у
– остварење општини Бечеј. Теме су добро разрађене и
вишедеценијс обрађене. Постављени циљеви су оствариви
кроз пројектне активности. Индикатори прате
ке идеје?
резултате. Пројекат ће бити реализован
двојезично чиме ће бити доступан широј
циљној групи.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
пројекта је 2.450.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 1.947.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Тема пројекта је унапређење пољопривредне
производње у општини Књажевац. Циљ
пројекта је представљање, информисање,
Агро инфо
предлагање и пружање подршке развоју
пољопривредне производње кроз приказивање
примера добре праксе у Србији, земљама
Западног Балкана и ЕУ. Посебна пажња
посвећује се информисању о значају и
подстицању унапређења
капацитета за
сточарску,
воћарску,
повртарску
и
виноградарску производњу на територији
општине Књажевац, и подизању свести о
заштити животне средине. Пројекат је
образложен и тематски је детаљно разрађен. У
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складу је са описом активности, територијом на
којој се реализује и циљним групама.
Предлагач пројекта поседује капацитете за
његову реализацију.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. 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
пројекта је 902.300,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 721.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Пројектом
је
планирано
истраживање
Побољшање могућности побољшање живота и положаја
живота и
српских, албанских и ромских жена и
положаја
угрожених друштвених група са циљем
српских,
информисања грађана Бујановца и Пчињског
албанских и округа о проблемима родне равноправности и
ромских жена повећање свести појединаца о положају жена и
и угрожених угрожених друштвених група. Пројекат је
друштвених прецизно представљен са добрим описом
група
активности и разрађеним темама. Циљне групе
су јасно дефинисане. Теме којима се пројекат
бави су актуелне. Буџет је у складу са
планираним активностима.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. 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
пројекта је 976.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
Велики људи од 780.000,00 динара, што не прелази 80%
- Плањани са вредности пројекта, нити износе утврђене
својим
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
печатом у
Пројекат се бави познатим плањанима.
времену
Пројекат има за циљ да сакупи грађу и
презентује јавности резултате истраживања о
Плањанима који су рођењем и деловањем
везаним за овај крај, као и својим постигнућима
постали чувени у земљи и свету. Пројекат се
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Зајечар

Новинско
предузеће
Тимок а.д.
Ниш, Огранак
Тимок Зајечар

Чиста
Крајина,
богата
Крајина

Зрењани
н

Акционарско
друштво за
новинскоиздавачку
делатност
„Зрењанин“
Зрењанин

Мултикултур
ализам,
странице на
српском/хрва
тском језику
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базира на аналитичком и истраживачком
приступу богатог културног наслеђа Велике
Плане из којег потичу, како се из пројекта види,
многи културни ствараоци из науке, уметности
и спорта. Списак личности је импресиван, јер се
ради о опусу који је давно прешао општинске и
регионалне оквире и представља значајан део
ризнице целокупне српске културе и шире.
Опис активности прецизно је дат. Буџет је
реално постављен и усклађен је са
активностима.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. 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
пројекта је 1.623.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 1.295.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Тема пројекта је стање животне средине.
Пројектом је планирано да се укаже на важност
очувања животне средине и здравље
становника, али и на развој економије. Значај
пројекта са становишта остваривања јавног
интереса детаљно је представљен. Тема
пројекта је значајна и актуелна. Очекује се већи
утицај на квалитет информисања циљне групе.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. 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
пројекта је 774.600,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 474.600,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Тема пројекта је култура хрватске националне
мањине. У време изражених међуетничких
тензија пројекат је окренут афирмацији
суживота
у
мултикултурној
средини
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Краљево

Привредно
друштво Радио
Телевизија
Краљево и
Ибарске
Новости д.о.о.

Наталитет српски
приоритет

Крушева
ц

Албос д.о.о. за
производњу,
промет и
издавачку
делатност

Удружени до
очувања и
заштите
језера Ћелије
– Регионално
је одрживо
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припадника националних мањина који живе у
Зрењанину и Банату. Реализација пројекта
допринеће мултикултурализму. Подносилац
поседује потребне капацитете за реализацију
пројекта. Буџет је усклађен са предвиђеним
активностима.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. 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
пројекта је 1.874.600,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 1.460.100,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Пројекат говори о последицама ниске стопе
наталитета.
Неспорна је друштвена
релевантност побројаних тематских целина
које се односе на мере популационе политике у
локалној средини и у Србији. Значај пројекта је
добро препознат што је довело до добро
дефинисаних тематских целина. Пројекат је
усклађен са реалним проблемима, потребама и
приоритетима циљних група.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. 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
пројекта је 3.550.800,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 1.790.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Тема пројекта је заштита језера Ћелије. Циљ је
да се кроз повећан степен информисаности и
едукације допринесе процесу регионалног
повезивања у заштити језера Ћелије,
сензибилизацији локалних управа да се учине
видљивијим ставови стручне јавности, као и да
се подигне свест грађана и грађанки о
принципима еколошки одговорног понашања.
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Друштво за
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преузимају
будућност у
своје руке
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Циљ пројекта је прецизно формулисан.
Активности су детаљно планиране, тематски
разрађене. Индикатори и резултати су добро
дефинисани и воде ка остварењу постављених
циљева.
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
пројекта је 1.668.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 1.176.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Пројекат се бави темом о палијативном
збрињавању старих особа, како се недостатак
овакве службе одражава на пацијенте и њихове
породице, на какву помоћ могу рачунати и како
им помоћи. Пројекат се бави положајем старих
људи, што није довољно обрађена тема у
медијима. Значај пројекта детаљно је разрађен.
Реализација пројекта ће утицати на повећање
знања
и
професионалних
способности
новинара да се баве овом темом. Теме су јасно
разрађене и дефинисане. Јасно су дефинисане
циљне групе које се информишу путем
"Лозничких новости", а које су препознате као
примарне циљне групе, којима је намењено
информисање о овој теми. Планиране
активности су усклађене са циљевима и
очекиваним резултатима.
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
пројекта је 2.428.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 1.939.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
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Пројектом се настоји да се упозна јавност са
могућностима које се младима нуде у
формалном и неформалном образовању, о
превенцији вршњачког насиља, промоцији
спорта и здравог начина живота, унапређењу
њиховог економског и социјалног положаjа и
равноправности, борби против сиромаштва,
превенцији говора мржње, подизању свести о
важности заштите животне средине, борби
против трговине људима, којој су млади
најчешће и изложени, и унапређењу медијске
писмености. Пројекат је добро образложен.
Активности су усклађене са описом пројекта и
прате циљне групе. Предлагач пројекта
поседује капацитете за реализацију пројекта.
Средства су опредељена у складу са бројем
предвиђених медијских садржаја.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. За реализацију пројекта
додељено је 1.400.000,00 динара. Подносилац је
у обавези да достави ревидирани буџет
пројекта.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
пројекта је 642.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 510.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Тема пројекта је унапређење и заштита животне
средине, са акцентом на актуелно стање у
општини Нова Варош. План реализације и опис
активности су прецизно урађени. У пројекту је
видљив новинарско -истраживачки приступ.
Буџет пројекта је у складу са планираним
бројем медијских садржаја.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. За реализацију пројекта
додељено је 510.000,00 динара.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
пројекта је 3.019.590,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 804.500,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
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Пројекат се бави формирањем правих
вредности код младих. Циљ пројекта је да се
подрже генерације које умеју да препознају
праве вредности и које ће умети да праве своје
изборе, како у медијима тако и у животу, да
буду толерантни. Образложен је значај пројекта
и потребе циљних група. Пројектне активности
су јасно дефинисане и усклађене са
дефинисаним циљем. Циљне групе су добро
идентификоване.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. 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
пројекта је 1.682.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 1.344.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Пројекат приказује значај породице као и
проблеме са којима се суочава савремена
породица. Пројекат се бави друштвено
релевантним темама.Утицај пројекта на
дефинисану циљну групу је неспоран, а
предложена тема и начин на који се она
обрађује допринеће информисању циљних
група.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. 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
пројекта је 1.142.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 906.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Тема пројекта су социјално угрожене
друштвене групе. Циљ пројекта је да се јавност
и надлежне институције алармирају и
сензибилишу како сиромашни не би остали
„невидљиви“, маргинализовани, изоловани и
дискриминисани. Пројектом се препознају
слабости система социјалне заштите, уз
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дефинисање препорука за унапређење стања.
Опис пројекта је добр и прецизно представљен.
Теме су јасно дефинисане са прецизно
одређеним циљним групама. План реализације
је јасно и прегледно прецизиран са реалном
динамиком реализације пројекта. Опредељена
средства усклађена су са планираним
активностима и предвиђеним бројем медијских
садржаја.
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
пројекта је 658.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 525.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Тема пројекта је нематеријална културна
баштина и културни идентитет. Сврха пројекта
је да се обрасци културе, традиционално
укорењени у животу народа Браничевског
округа, приближе читалачкој јавности, посебно
млађој популацији.
Број медијских садржаја оправдава економску
исплативост буџета. Планиране активности
углавном су усклађене са тематиком пројекта.
Циљне групе су добро одабране.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. 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
пројекта је 1.454.080,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 1.134.080,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Тема пројекта је говор мржње међу младима.
Пријепоље је мултиетничка средина за коју су
били карактеристични добри односи између
припадника два народа.Сврха пројекта је да
укаже на потребу превазилажења предрасуда и
успостављање дијалога, што доприноси
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квалитету живота у мултикултуралним и
мултиетничким заједницама. Пројекат је
значајан за реализацију у мултиетничкој
заједници. Капацитети предлагача пројекта
одговарају
могућностима
реализације
наведених циљева и активностима пројекта.
Циљне групе добро су дефинисане.
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
пројекта је 940.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 750.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Пројекат се бави последицама поплава у Срему.
Циљ пројекта је да се након пет година од
поплава, којима је Срем био изложен, укаже на
грешке које су до истих довелe, као и да покаже
да ли су и колико локалне и више инстанце
власти урадиле, како би се евентуалне следеће
поплаве могле да избегну. Тема је актуелна и
значајна за остваривање јавног интереса у
области јавног информисања. Идентификовани
су и јасно дефинисани проблеми у односу на
постављене циљеве и план реализације.
Подносилац пројекта поседује капацитете за
реализацију пројекта и његову одрживост.
Буџет је прецизан и разрађен, показује
усклађеност
предвиђеног
трошка
са
активностима.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. За реализацију пројекта
додељено је 451.000,00 динара. Подносилац је у
обавези да достави ревидирани буџет пројекта.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
пројекта је 1.568.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 1.253.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Пројектом је планиран серијал текстова који ће
допринети повећању нивоа свести и
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информисаности грађана Новог Бечеја о
потреби развоја спорта и физичке културе у
Новом Бечеју. Медијски садржај биће објављен
у листу Новобечејски Дани. Пројекат подржава
афирмацију, неговање и очување спортског
потенцијала, као основе за здравље деце. Тема
је актуелна и доприноси повећању свести о
здравим стиловима живота, посебно код млађе
популације. Опис активности прати задате
теме. На основу индикатора могуће је пратити
реализацију пројекта. Пројекат је усклађен са
реалним потребама циљних група.
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.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
пројекта је 1.512.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 1.176.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Тема пројекта су знамените личности из
прошлости Суботице и Војводине који су
оставиле неизбрисив траг у историји. Медијски
садржај биће објављен у Магазину Дани.
Пројекат је усклађен са реалним потребама и
приоритетима циљних група. План реализације
је добро дефинисан и разрађен. Буџет је
усклађен са пројектним активностима.
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
пројекта је 613.390,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 433.818,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Тема пројекта је проблем пада наталитета на
подручју општине Горњи Милановац. Пројекат
је разрађен са јасно дефинисаним циљним
групама и доприноси подизању свести
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Ћуприја

Поморавски
гласник д.о.о.
Ниш

Инклузија
значи
укључивање

Чачак

Новинско
издавачко
друштво
Чачански глас
д.о.о. Чачак

Одсудна
битка за бебе
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појединца о значају рађања. Буџет је реално
конципиран.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. 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
пројекта је 896.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 527.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Тема пројекта је образовни систем. Сврха
пројекта
је
испитивање
успешности
спровођења процеса инклузије у образовном
систему, ћупријским основним и средњим
школама. Пројекат прати важну друштвену
тему. Пројекат је одржив. План реализације
усклађен је са планираним активностима.
Предвиђени буџет економски је оправдан.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. 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
пројекта је 596.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 475.800,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Тема пројекта је проблем наталитета у
Моравичком округу. Пројекат ће допринети
подизању свести младих људи о значају рађања
и бољој информисаности репродуктивно
способних брачних парова. Пројекат је
усклађен са реалним проблемима и потребама
циљне групе. Опис активности је прецизно
тематски разрађен. Број планираних медијских
садржаја усклађен је са пројектованим буџетом.
Просечни трошак по јединици медијског
садржаја планиран је испод просечне цене за
ову врсту прилога.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. За реализацију пројекта
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Чачак

Озон Медиа
д.о.о.

Право на
различитост

Шабац

Акционарско
друштво "Глас
Подриња"
Шабац

"СТОПкриминалите
ту младих"

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
пројекта је 680.880,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 532.260,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Тема пројекта је национална, верска и расна
дискриминација у Чачку, Моравичком округу и
остатку Србије. Пројектна тема је актуелна.
Проблеми
су
добро
идентификовани.
Подносилац има неопходне капацитете и
ресурсе за реализацију пројекта. Буџет је
усклађен са бројем планираних медијских
садржаја.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. 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
пројекта је 833.432,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у износу
од 666.745,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
jавним позивом којим је расписан Конкурс.
Пројекат се бави превенцијом друштвено
неприхватљивог понашања деце и младих, а у
циљу смањења криминалитета. Пројекат је
усклађен са реалним проблемима и циљним
групама. Проблеми су препознати, систематски
праћени и јасно дефинисани. Буџет је усклађен
са активностима и економски је оправдан.
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.

Средства нису одобрена за следеће пројекте:
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Сад

Друштво за
румунски
језик
Војводине Република
Србија

2.

Нови
Сад

Удружење
Агропрофит

3.

Сремс
ка
Митро
вица

Удружење
културних
стваралаца

НАЗИВ
ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност пројекта је 1,000,000,00 динара.
Подносилац је предложио суфинансирање
пројекта у износу од 400.000,00 динара, што
не прелази 80% вредности пројекта, нити
Међудржавн износе утврђене jавним позивом којим је
и
расписан Конкурс.
вишејезични Пројекат подразумева вишејезични часопис
часопис
који би у два годишња броја од интереса за
"Логос"
ширу јавност говорио о научним и културним
("Реч")
садржајима на више језика. Пројектна
пријава није добро попуњена. Већи део
средстава тражи се за организовање
културних активности, што не одговара
условима конкурса. Пројектна пријава не
односи се на активности производње
медијских садржаја.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност пројекта је 993.300,00 динара.
Подносилац је предложио суфинансирање
пројекта у износу од 730.800,00 динара, што
не прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене jавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Информиса Пројекат нуди стручне текстове у циљу
ње за
побољшања
и
подизања
нивоа
богатија
пољопривредне производње код газдинстава
поља уз
и становништва која раде у отежаним
ћирилицу
условима или теже користи српски језик у
стручној и дневној комуникацији.
Из пројекта се не препознаје значај теме, а
циљ пројекта није јасно дефинисан. Није
довољно образложен јавни интерес. Није
појашњена веза између основних потреба
мањинске заједнице са употребом српског
језика. Мера пројектне активности није
погодна за остваривање јавног интереса.
Документација подносиоца је комплетна и
Младост у пристигла је у траженом року. Укупна
обнови села вредност пројекта је 550.000,00 динара.
Подносилац је предложио суфинансирање
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Србије „
Завичај“

4.

5.

пројекта у износу од 400.000,00 динара, што
не прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене jавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Пројектом је предвиђено да се прате
активности младих у селима са посебним
акцентом на економску сферу, развој
културе, спорта и услова живота на селу.
Пројекат не садржи план реализације
пројектних активности. Присутан је низ
мањкавости пријаве за конкурс. План
реализације није попуњен, као ни план
разраде. Буџет није прецизно разрађен.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност пројекта је 635.500,00 динара.
Подносилац је предложио суфинансирање
пројекта у износу од 495.000,00 динара, што
Предузеће за
не прелази 80% вредности пројекта, нити
производњу
износе утврђене jавним позивом којим је
и промет
Наше
Београ
расписан Конкурс.
рачунарске
место:Србиј
д
Пројекат се односи на информисање грађана
опреме Direct
а
и представљање могућности које грађанима
Link д.о.о.
нуде активности Министарства државне
Београд
управе и локалне самоуправе. Пројектом је
предвиђена производња једног медијског
садржаја, те се не види економска
оправданост пројекта. Није потпуно јасна
пројектна идеја.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност пројекта је 2.500.000,00 динара.
Стална
Подносилац је предложио суфинансирање
борба за
пројекта у износу од 2.000.000,00 динара, што
што више
не прелази 80% вредности пројекта, нити
Инфо ИТ
Београ
бебаизносе утврђене jавним позивом којим је
Медиа д.о.о.
д
Наталитет расписан Конкурс.
Београд
приоритетно Пројекат
се
бави
пронаталитетном
национално политиком Владе Србије, што је актуелна
питање
друштвена тема. Из пројекта се не види
логична веза између образложења и
програмске концепције дневног листа. Медиј
на коме је предвиђено објављивање садржаја
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6.

Београ
д

Ревија за
љубитеље
природе ЗОВ

Село је мој
избор

7.

Београ
д

НИД
Компанија
Новости АД

Опрезно са
оружјем

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

не испуњава критеријум пружања веће
гаранције привржености професионалним и
етичким стандардима.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност пројекта је 1.507.896,00 динара.
Подносилац је предложио суфинансирање
пројекта у износу од 1.190.000,00 динара, што
не прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене jавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Пројекат предвиђа израду серије текстова о
промовисању живота на селу и вредностима
природе. Пројекат не садржи прецизан опис
активности. Тема је прешироко постављена.
Из предложеног пројекта не може да се
процени како ће реализација утицати на
постављени циљ.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност пројекта је 1.752.185,00 динара.
Подносилац је предложио суфинансирање
пројекта у износу од 1.360.000,00 динара, што
не прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене jавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Пројектом је планирано објављивање
медијских садржаја о укидању војне обавезе
и наставе која третира ову област. Медиј у
коме би се планирани садржај објавио је
специјализовани часопис који се обраћа уској
циљној групи, те тиме не испуњава шири
друштвени интерес. Индикатори нису
наведени, па нису мерљиви резултати којима
ће бити постигнут планирани циљ.
Одрживост пројекта и интерни мониторинг
нису наведени.
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Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност пројекта је 1.300.000,00 динара.
Подносилац је предложио суфинансирање
пројекта у износу од 960.000,00 динара, што
Издавачка
ОДИСЕЈА не прелази 80% вредности пројекта, нити
кућа
СПЕЦИЈАЛ износе утврђене jавним позивом којим је
Београ
Хоризонти
– Србија,
расписан Конкурс.
д
д.о.о.
неиспричане Тема пројекта су заштићени локалитети који
Београд
приче
имају природни или културни значај.
Пројекат нема прецизан план реализације.
Наведени резултати не приказују како ће
бити остварени циљеви пројекта. Буџет није
усклађен са бројем медијског садржаја
предвиђеним за реализацију.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност пројекта је 3.316.600,00 динара.
Подносилац је предложио суфинансирање
Производно
пројекта у износу од 1.989.960,00 динара, што
привредно
не прелази 80% вредности пројекта, нити
д.о.о. за
износе утврђене jавним позивом којим је
производњу
расписан Конкурс.
Београ
Пронађите
трговиину
Циљ пројекта је да се на једном месту
д
на Чукарици
услуге и
пронађу информације о привредницима,
кооперације
делатностима, сервисним информацијама,
Пронађите на
радовима на општини, култури, спорту,
Чукарици
образовању, здрављу, екологији итд.
Пројекат не остварује намену конкурса, јер је
комерцијалног типа. Пројекат није прецизно
образложен. Буџет је нереално пројектован.

Београ
д

Adria Media
Magazine
Београд
д.о.о.

Виталност
старости

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност пројекта је 2.528.502,00 динара.
Подносилац је предложио суфинансирање
пројекта у износу од 1.200.000,00 динара, што
не прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене jавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Тема пројекта је друштвени положај старијих
лица која живе у Србији. Планирано је да се
пројекат реализује преко магазина SENSA.
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11.

Београ
д

Adria Media
Magazine
Београд
д.о.о.

12.

Београ
д

Adria Media
Magazine
Београд
д.о.о.

13.

Београ
д

Adria Media
Group д.о.о.
Београд

НАЗИВ
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Изабрани медији није адекватан за тему којом
се пројекат бави, јер се не подудара са
циљном групом. У пројекту се не види
економска оправданост у односу на
предвиђени број медијских садржаја, те не
може да се оправда шири друштвени интерес.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност пројекта је 2.828.000,00 динара.
Подносилац је предложио суфинансирање
пројекта у износу од 1.385.000,00 динара, што
не прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене jавним позивом којим је
Нова ера
расписан Конкурс.
српског
Циљ пројекта је афирмација и подршка
дизајна
младих дизајнера који инспирацију налазе у
националним мотивима и српском наслеђу.
Планирано је да се пројекат реализује преко
магазина Cosmopolitan. Опис активности је
недовољно разрађен. Буџет није усклађен са
обимом медијског садржаја који је предвиђен
пројектом. План реализације пројектних
активности није реално планиран.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност пројекта је 2.663.004,00 динара.
Подносилац је предложио суфинансирање
пројекта у износу од 1.400.000,00 динара, што
не прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене jавним позивом којим је
Сачувајмо расписан Конкурс.
старе српске Тема пројекта су стари српски обичаји који се
обичаје
данас више не практикују, са циљем да се
очува нематеријална културна баштина.
Планирано је да се пројекат реализује преко
магазина LEPA & SREĆNA. Опис активности
недовољно је разрађен. Буџет није усклађен
са обимом медијског садржаја који је
предвиђен пројектом. План реализације
пројектних активности није реално планиран.
Лепота
Документација подносиоца је комплетна и
различитост пристигла је у траженом року. Укупна
и
вредност пројекта је 2.958.000,00 динара.
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Београ
д

Г.Ф.Ц. д.о.о.

Београ
д

Adria Media
Magazine
Београд
д.о.о.

НАЗИВ
ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

Подносилац је предложио суфинансирање
пројекта у износу од 1.500.000,00 динара, што
не прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене jавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Пројектом је планирана израда медијских
садржаја у циљу подизања свести грађана
Србије о условима живота, рада и културе
припадника ромске националне мањине.
Планирано је да се пројекат реализује преко
дневних новина Курир: најутицајније дневне
новине Балкана. Медиј на коме је предвиђено
емитовање садржаја не испуњава критеријум
мера пружања веће гаранције привржености
професионалним и етичким стандардима.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност пројекта је 3.000.000,00 динара.
Подносилац је предложио суфинансирање
пројекта у износу од 1.500.000,00 динара, што
не прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене jавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Осам векова
Пројектом је планирана производња и
непрекинуте
објављивање медијског садржаја којим би се
молитве
представило осам векова историје Српске
православне цркве из угла њених поглавара.
Буџет је технички непрецизан, јер се у
спецификацији прихода не траже средства
Министарства културе и информисања. Нису
наведене биографије учесника пројекта. Није
добро наведен планирани број медијских
садржаја.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност пројекта је 3.177.002,00 динара.
Подносилац је предложио суфинансирање
Најјачи
пројекта у износу од 1.900.002,00 динара, што
међу нама не прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене jавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Тема пројекта је српски параолимпијски
спорт и успешни српски параолимпијци.
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ПОДНОСИЛАЦ
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Agrobusiness
Consulting
д.о.о.
Београд

16.

Београ
д

17.

Архисолар
предузеће за
Београ пројектовање
д
и
инжењеринг
д.о.о.

НАЗИВ
ПРОЈЕКТА

Органска
пољопривре
да Србије

Oдржива
градња –
предуслов
за чисту
животну
средину

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

Планирано је да се пројекат реализује преко
магазина MEN'S HEALTH. Нису добро
дефинисани резултати
и индикатори
резултата. Прешироко је дефинисана
примарна
циљна
група.
Буџет
је
предимензиониран.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност пројекта је 998.000,00 динара.
Подносилац је предложио суфинансирање
пројекта у износу од 743.000,00 динара, што
не прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене jавним позивом којим је
расписан
Конкурс.
Тема
пројекта
је
значај
органске
пољопривреде у Србији. Тема је сувише
широко постављена. У пројекту недостају
јасно профилисане теме. Активности које ће
довести до циља нису разрађене. Не
препознаје се одрживост резултата. Пројекат
и буџетска пројекција обилују грешкама.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност пројекта је 3.080.000,00 динара.
Подносилац је предложио суфинансирање
пројекта у износу од 1.330.000,00 динара, што
не прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене jавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Тема пројекта је еколошка, одржива и
енергетски
ефикасна
градња,
кроз
коришћење обновљивих извора енергије и
употребу чистих и енергетски ефикасних
савремених технологија. Сврха овог пројекта
је да подигне свест и едукује ширу и стручну
јавност о значају и могућностима одрживе
градње. Тема је значајна, али непрецизно
постављена. Циљна група је сувише уска, те
се не види остварење јавног интереса.
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18.

Београ
д

"Balcan
media press"
д.о.о.
Београд

Књажевац
кроз
традицију и
културу

19.

Бечеј

Медиум
д.о.о.

Сачувајмо
наше благо

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност пројекта је 1.040.000,00 динара.
Подносилац је предложио суфинансирање
пројекта у износу од 832.000,00 динара, што
не прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене jавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Сврха пројекта је да допринесе развоју
културног и уметничког стваралаштва и
очување традиције у Књажевцу.
Медиј на коме је предвиђено емитовање
садржаја не испуња критеријум мера
пружања веће гаранције привржености
професионалним и етичким стандардима.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност пројекта је 513.300,00 динара.
Подносилац је предложио суфинансирање
пројекта у износу од 410.000,00 динара, што
не прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене jавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Тема пројекта је вршњачко насиље. Сврха
пројекта је да се истражи колико је вршњачко
насиље заступљено у школама општине
Бечеј. Планирано је да се пројекат реализује
кроз више активности које би биле медијски
праћене: анкетирање ученика основних и
средњих школа, разговори са психолозима,
едукација путем проспеката и организација
трибина за ученике, родитеље и наставнике.
Тема пројекта је актуелна. Буџет није добро
планиран.
Трошак
"закуп
медијског
простора" није пројектом оправдан и у складу
са пројектним активностима, а подршка
осталим активностима била би испод
дозвољеног доњег лимита који је одређен за
подршку пројектима.
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Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност пројекта је 550.000,00 динара.
Подносилац је предложио суфинансирање
пројекта у износу од 440.000,00 динара, што
Драган
не прелази 80% вредности пројекта, нити
Грујић ПР
ЖЕНЕ НА износе утврђене jавним позивом којим је
Агенција за
СЕЛУ расписан Конкурс.
новинарство Унапређење Тема пројекта је унапређење положаја жена
и издаваштво
положаја
на селу. Планирано је да се објави серија
Мачва медиа
путем
текстова са фотографијама жена на селу, као
систем
медија
категорији која је недовољно заступљена у
Богатић
медијима. Тема пројекта је важна, али не виде
се предуслови да се ова сложена тема обради
на журналистички начин. Буџет пројекта
технички је неисправан, јер су трошкови
припреме за штампу стављени у персоналне
трошкове.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност пројекта је 735.000,00 динара.
Подносилац је предложио суфинансирање
пројекта у износу од 588.000,00 динара, што
Друштво са
Тимочка
не прелази 80% вредности пројекта, нити
ограниченом
Крајина:
износе утврђене jавним позивом којим је
одговорношћ
Лице и
расписан Конкурс.
у за издавање
наличје
Тема пројекта је стање медија у Тимочкој
новина “ММ
локалног
Крајини. Тема је преамбициозно планирана, а
Бонед” Бор новинарства
опис пројекта и циљ су уско постављени. Из
описа активности не види се како ће
реализација
пројекта
да
допринесе
информисању грађана, јер су планиране
циљне групе новинари и медијски посленици.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност пројекта је 1.380.000,00 динара.
„Штампа,
Подносилац је предложио суфинансирање
Трагом
радио и
пројекта у износу од 1.080.000,00 динара, што
Франкофони
филм“ д.о.о.
не прелази 80% вредности пројекта, нити
је
Бор
износе утврђене jавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Тема пројекта је француска културе и
традиције у Бору. Пројектна тема је већ
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медијски обрађена. Из пројекта се не види
приступ теми на вишем истраживачкоаналитичком нивоу. Не види се економска
оправданост предлога буџета.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност пројекта је 1.400.000,00 динара.
Љубинка
Подносилац је предложио суфинансирање
Недовић ПР
пројекта у износу од 1.120.000,00 динара, што
Агенција за
не прелази 80% вредности пројекта, нити
Борба
издавањe
износе утврђене jавним позивом којим је
против
новина и веб
расписан Конкурс.
вршњачког
портала
Тема пројекта је проблем вршњачког насиља.
насиља
Бачка ПрессПројекат не нуди решење кроз опис
оконас.инфо
активности, већ само констатује проблем. Не
Врбас
види се веза између садржаја који пројекат
нуди и циљне групе којој се овај медиј
обраћа, будући да није у питању медиј
намењен деци.
Колико су Документација подносиоца је комплетна и
пожутела
пристигла је у траженом року. Укупна
локална,
вредност пројекта је 1.875.000,00 динара.
завичајна,
Подносилац је предложио суфинансирање
верска
пројекта у износу од 1.500.000,00 динара, што
гласила и
не прелази 80% вредности пројекта, нити
штампа
износе утврђене jавним позивом којим је
уопште
расписан Конкурс.
драгоцени Пројектом је планирано информисање
ДОО за
историјски грађани Вршца о о начину како да се подаци
информативн
извор по
у старим новинама, ревијама и часописима
у делатност
коме се
могу користити у ово време и да ли су наводи
Вршалица
може
и чињенице из архиве значајна грађа. Није
Вршац
реконструис добро представљен опис пројекта, као ни
ати једно
тематске целине. Пројекат није добро
време?
образложен. Без иновативног је садржаја.
ОДШТАМП Буџет пројекта погрешно је конципиран.
АНО,
Средства се не траже од Министарства
АРХИВИРА културе и информисања.
НО, ПА
АКТУЕЛИЗ
ОВАНО!
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Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност пројекта је 2.235.600,00 динара.
Подносилац је предложио суфинансирање
пројекта у износу од 1.345.600,00 динара, што
не прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене jавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Новинско
Пројекат настоји да кроз серијал интервјуа са
издавачко
Глас Румуна личностима из различитих друштвених
друштво
- Vocea
сфера, припадницима румунске националне
"Вршачка
Romănilor
заједнице,
допринесе
квалитетнијем
кула" ДОО
информисању, као и очувању културног и
Вршац
језичког идентитета Румуна. Пројекат није
тематски разрађен. Циљна група је сувише
уска, односи се само на припаднике румунске
националне мањине. Подршка пројектима за
суфинансирање медијских садржаја на
језицима националних мањина пружа се
путем Конкурса за информисање на језицима
националних мањина.
Традициона Документација подносиоца је комплетна и
лно
пристигла је у траженом року. Укупна
сусретање вредност пројекта је 521.000,00 динара.
(Новински Подносилац је предложио суфинансирање
додатак
пројекта у износу од 400.000,00 динара, што
посвећен
не прелази 80% вредности пројекта, нити
привредним износе утврђене jавним позивом којим је
и културним расписан Конкурс.
манифестац Сврха пројекта је афирмација привредних и
Предузеће
ијама у пет културних манифестација значајних за развој
“Агро-пресс“
општина на друштвеног и јавног живота југоисточној
д.о.о.
југоистоку Србији. Тема нема шири друштвени интерес,
Гредетин
Србије које а активности које се помињу спадају у
чувају
активности које лист иначе треба да прати.
традицију, Циљне групе су лоше дефинисане. Не постоји
преносе
извесност развојне одрживости пројекта.
културно
богатство
овог краја и
промовишу
привредне

54

Р.Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ
ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

потенцијале
)

27.

Крагуј
евац

Привредно
друштво за
новинско
издавачку
делатност
„ЈАВНОСТ“
д.о.о.
Крагујевац

28.

Лозни
ца

Лотел плус
ДОО,
Лозница

Младе
новац

Предузеће
"Ева" д.о.о.
пројектнографичко
Младеновац

29.

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност пројекта је 1.886.500,00 динара.
Подносилац је предложио суфинансирање
пројекта у износу од 1.488.500,00 динара, што
не прелази 80% вредности пројекта, нити
Дијалогом износе утврђене jавним позивом којим је
до
расписан Конкурс.
социјалног Пројектом се настоји постићи социјални
мира
дијалог, кроз едукацију јавности о основним
елементима, карактеристикама и значењу
социјалног дијалога. Пројектна тема није
разрађена, те се не види како ће да изгледа
планирани медијски садржај. Примарне
циљне групе нису тачно одређене. Пројекат је
уопштено дефинисан.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност пројекта је 1.296.000,00 динара.
Подносилац је предложио суфинансирање
Јадар
пројекта у износу од 800.000,00 динара, што
сликан
не прелази 80% вредности пројекта, нити
срцем,
износе утврђене jавним позивом којим је
Стална
расписан Конкурс.
рубрика из
Пројектом је планирано објављивање низа
културе у
текстова везаних за историју, културу,
новинама
музеологију и народно стваралаштво уз
"Лознички
иновативни приступ приближавања јавности.
недељник"
Из пројекта се не види где је иновативни
елемент. Не виде се теме предложеног
медијског садржаја. Пројекат је уопштено
дефинисан и није тематски разрађен.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
Пробудимо вредност пројекта је 1.328.860,00 динара.
села Подносилац је предложио суфинансирање
фестивалски пројекта у износу од 866.860,00 динара, што
дани
не прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене jавним позивом којим је
расписан Конкурс.
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Ниш

Александар
Ранђеловић
ПР Агенција
за
издаваштво и
продукцију
ШТАМПА И
ВИДЕО Ниш

31.

Нови
Сад

ДОО
Фабрика
слова

НАЗИВ
ПРОЈЕКТА

Ниш средина
једнаких
шанси

Војводина
партер
десно

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

Тема пројекта су културна, спортска и друга
дешавања у селима у околини Младеновца
Сврха пројекта је промовисање, праћење и
информисање јавности о тим дешавањима са
циљем очувања српског националног и
културног
идентитета
и
промоције
Младеновца. Највећи број побројаних
делатности спада у редовну активност
медија, те се не види шири јавни интерес.
Овакве активности локални медији прате у
свом редовном раду.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност пројекта је 1.752.000,00 динара.
Подносилац је предложио суфинансирање
пројекта у износу од 1.400.000,00 динара, што
не прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене jавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Тема пројекта су рањиве друштвене групе.
Иако је проблем мањинских група значајна
тема, предлагач није у опису, ни у разради, ни
у буџету дао прецизна образложења, те није
јасно како ће пројекат бити реализован ни
како ће изгледати медијски садржај. У
биографији је наведен један реализатор
пројекта те није сигурно да ли предлагач има
капацитете за реализацију.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност пројекта је 1.879.000,00 динара.
Подносилац је предложио суфинансирање
пројекта у износу од 1.500.000,00 динара, што
не прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене jавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Сврха пројекта је препознавање и
афирмисање креативних идеја које су
подстакле културни живот и развој локалних
средина широм Војводине. Пројектна тема је
прешироко постављена, без јасног циља. Из
описа пројекта не види се шта је кључна тема
и коме је намењена, као ни начин како ће се
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Нови
Сад

Дневник
Акционарско
друштво за
новинскоиздавачку
делатност
Нови Сад

Живот и
лековито
биље

Пожар
евац

Лела Ликар
ПР остало
образовање
ентер ЦКС
Пожаревац

КЛИК
часопис
ученика
основних
школа

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

реализовати. Буџет је преамбициозно
постављен у односу на број планираних
медијских садржаја. Слични садржаји су већ
реализовани и постоје у медијском простору.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност пројекта је 2.000.000,00 динара.
Подносилац је предложио суфинансирање
пројекта у износу од 1.600.000,00 динара, што
не прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене jавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Циљ пројекта је информисање читалаца о
здравом животу, сакупљању и узгајању
лековитог биља, лечењу лековитим биљем и
наглашавањем значаја повезивања људи са
природом. Буџет пројекта технички је
неисправан. Опис пројекта је сувише
уопштен, без јасно образложених тематских
јединица. Циљне групе нису добро одређене.
У Спецификацији прихода нису наведени
трошкови који ће бити финансирани од
органа који је расписао Конкурс.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност пројекта је 1.945.000,00 динара.
Подносилац је предложио суфинансирање
пројекта у износу од 1.500.000,00 динара, што
не прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене jавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Сврха пројекта је укључивање ученика у
креирање часописа и праћење рада локалне
самоуправе, у свим акивностима које се тичу
основних школа. Планирано је да се све
активности
друштвених
организација,
приватних предузећа, удружења, грађана који
сарађују са школама и организују све врсте
догађаја везаних за ученике, прате и
представе у часопису. Пројекат није добро
образложен. Пројектне активности нису
добро дефинисане, ни прецизно тематски
обрађене. Наведена је само једна тема. Буџет
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је технички неисправан и нереално је
пројектован.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност пројекта је 2.400.003,00 динара.
Подносилац је предложио суфинансирање
пројекта у износу од 1.920.002,00 динара, што
не прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене jавним позивом којим је
НИД са
расписан Конкурс.
ограниченом
Тема пројекта је проблем наталитета у
Смеде
„Да нас буде
одговорношћ
Смедереву. Поред ове теме биће обрађене
рево
више „
у „Наш глас“
следеће теме: проблеми у образовању,
Смедерево
социјални положај деце, старих и немоћних,
као и указивање на положај жена у породици,
на радном месту и у заједници. Пројектне
теме су недовољно разрађене кроз опис
активности. Буџет не садржи оправдане
трошкове. Нису исказани трошкови из ЈЛС, а
у пројекту је наведено да је ЈЛС прихватила
пројекат.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност пројекта је 1.635.000,00 динара.
Подносилац је предложио суфинансирање
пројекта у износу од 1.305.000,00 динара, што
Привредно
не прелази 80% вредности пројекта, нити
Вршњачко
друштво за
износе утврђене jавним позивом којим је
насиље –
рекламу и
расписан Конкурс.
Смеде
стварност
пропаганду
Тема пројекта је вршњачко насиље. Иако је
рево
школараца,
Respect
тема којом се пројекат бави актуелна,
испит за
Media д.о.о.
проблем превазилази оквир пројекта и
одрасле
Смедерево
његова реализација неће довести до
решавања проблема вршњачког насиља. Циљ
није прецизно дефинисан. Примарна циљна
група је прешироко постављена, не очекује се
да ова циљна група буде примарно
иинформисана преко медија.
Зашто
Документација подносиоца је комплетна и
Сремс
НИП Срем
нестајемо: пристигла је у траженом року. Укупна
ка
медиа МЦВ
Фрушком
вредност пројекта је 2.305.000,00 динара.
Митро
ДОО
гором од
Подносилац је предложио суфинансирање
вица
села до села пројекта у износу од 1.120.000,00 динара, што
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37.

Сремс
ка
Митро
вица

Срем инфо
д.о.о.
Сремска
Митровица

38.

Горан
Јевремовић
ПР Агенција
за
Ћупри
новинарство
ја
и издаваштво
Централ
медиа
Ћуприја

НАЗИВ
ПРОЈЕКТА

Краљ Петар
у свом и
нашем
времену

Слом
поморавске
привреде и
реиндустриј
ализација

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

не прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене jавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Пројекат се примарно бави напуштањем села
у Срему у потрази за бољим животом. Опис
активности је преширок, те није јасно како ће
бити постигнут наведени циљ. Из описа
активности није јасно како ће се остварити
утицај на циљну групу и на ширу популацију.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност пројекта је 620.000,00 динара.
Подносилац је предложио суфинансирање
пројекта у износу од 400.000,00 динара, што
не прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене jавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Пројектом је планирано праћење активности
на подизању бисте Краљу Петру у Сремској
Митровици и указивање како на значај ове
акције, тако и на значај који у животу Срба
Срема имају лик, дело и сећање на Краља
Петра и његово време. Из пројекта се не види
његова целисходност, јер се ни у опису ни у
плану реализације пројекат не бави
специфичном темом улоге краља Петра у том
подручју, већ само подизањем споменика. Не
види се усклађеност значаја пројекта са
реалним
проблемима
значајним
за
остваривање јавног интереса.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност пројекта је 520.200,00 динара.
Подносилац је предложио суфинансирање
пројекта у износу од 400.200,00 динара, што
не прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене jавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Пројектом је планирано да се обраде теме о
привреди у три града: Јагодини, Ћуприји и
Параћину, као подсећање на индустријске
гиганте у бившој СФРЈ, који су данас
угашени.
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Ужиц
е

Агенција за
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тржишне
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у Вести и
радио Ужице
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Опис активности није прецизно постављен и
не види се на који начин ће се утицати на
циљне групе. Нејасно је како ће циљ бити
остварен кроз реализацију наведених
активности. Буџет је непрецизан и
неисправан, јер се средства траже из ЈЛС, а не
из републичког буџета.
Документација подносиоца је комплетна и
Бити млади пристигла је у траженом року. Укупна
предузетник вредност пројекта је 3.000.000,00 динара.
– стартап
Подносилац је предложио суфинансирање
кредити и
пројекта у износу од 1.500.000,00 динара, што
субвенције не прелази 80% вредности пројекта, нити
за отварање износе утврђене jавним позивом којим је
нових
расписан Конкурс.
фирми за
Тема пројекта је предузетништво. Циљ
младе до 30 пројекта је повећање броја предузетника,
година као компанија, самозапослених и запослених на
начин
територији Златиборског округа. Пројекат
спречавања није тематски разрађен. План реализације
негативних пројектних активности није наведен.
демографск Индикатори су непрецизно дефинисани. Из
их кретања описа активности не може да се закључи како
ће пројекат бити реализован.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност пројекта је 2.227.000,00 динара.
Подносилац је предложио суфинансирање
пројекта у износу од 1.776.500,00 динара, што
не прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене jавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Знање је
Пројектом
је
планирана
афирмација
вечити
предузетништва у Златиборском округу и
капитал
указивање на предности и препреке са којима
се будући предузетници могу сусрести. Из
пројекта се не препознају тематске целине,
нити начин како ће пројекат бити реализован.
Иако је назив пројекта занимљив, није
наведена ни једна тема која би оправдала
његов назив. Пројекат је писан за Конкурс за
производњу медиских садржаја за радио. У
настојању да пројекат буде мултимедијалан,
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

теме нису разрађене и није одговорено
основном захтеву за писане медије, изузев
наведених 29 текстова планираних да буду
објављени у недељнику.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност пројекта је 2.250.000,00 динара.
Подносилац је предложио суфинансирање
пројекта у износу од 1.800.000,00 динара, што
не прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене jавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Пројектом је планирано подизање свести
пољопривредних произвођача о потреби
конверзије конвенционалне пољопривредне
производње
у органску производњу.
Пројектне активности су преопширно
постављене и уопштене. Објављивање 50
новинарских извештаја у трајању од 0,30 до
1,30 минута не гарантује да ће се ући у
испуњење циљева пројекта, јер је форма
прекратка. Са становишта прецизности и
аргументованости пројекта не може да се
потврди његова економска оправданост.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност пројекта је 770.000,00 динара.
Подносилац је предложио суфинансирање
пројекта у износу од 586.000,00 динара, што
не прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене jавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Пројекат се бави подизањем еколошке свести
грађана кроз мултимедијалне садржаје.
Намера је да се грађанима презентује све оно
што доприноси очувању животне средине и
стварању бољих услова за живот. Из пројекта
се не види да ли апликант има кадровске
капацитете да реализује пројекат. Агенција
није довољно препознатљива у медијском и
културном простору, па се не сагледава
утицај на квалитет информисања циљне
групе.
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