Република Србија
МИНИСТАРСТВО
КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Београд, Влајковићева 3
Број: 401-01-332/2019-04
Датум: 25.07.2019. године

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник
РС“, брoj 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Закона о буџету Републике Србије
за 2019. годину („Службени гласник РС“ број 95/18), Закона о судским таксама („Службени
гласник РС“ бр. 28/94, 53/95, 16/97, 34/01-други закон, 9/02, 29/04, 61/05, 116/08-др. закон,
31/09, 101/11, 93/12, 93/14, 106,15 и 95/18), чл. 95 - 97 Уредбе о правилима за доделу државне
помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Правилника
о суфинасирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
(„Службени гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17) и Одлуке Министарства културе и информисања,
број: 451-04-2/2019-04 од 12. априла 2019. године, министар културе и информисања доноси
РЕШЕЊЕ
I На основу спроведеног Конкурса за суфинансирање проjеката производње
медијских садржаја који се реализују путем електронских медија чији издавачи имају
седиште на територији АП Косово и Метохија у 2019. години, средства у износу од
9.000.000,00 динара распоређују се следећим подносиоцима пројеката:

Р.
Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ЕК

ИЗНОС
СРЕДСТАВА
У РСД

1.

Грачаница

Продукција New-press

Ко су наши великани?

481

500.000,00

2.

Грачаница

Медијско - културно
удружење ''Литера''

ТВ серијал ''Хајде да се
играмо''

481

400.000,00

1

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ЕК

ИЗНОС
СРЕДСТАВА
У РСД

3.

Грачаница

Регионална
информативна и
медијска агенција
"Рима"

ТВ серијал Чувајмо
животну средину за
будуће генерације

481

650.000,00

4.

Шилово

НВО Пулс

Косовски журнал

481

550.000,00

5.

Косовска
Митровица

Друштво српско-руског
пријатељства``Косовско
огњиште`` Косовска
Митровица

''Поглед на …'' употреба
језика на Косову и
Метохији

481

400.000,00

6.

Косовска
Митровица

Невладина организација
''Црно-бели свет''

Право на имовину?

481

500.000,00

424

635.000,00

Р.
Б.

7.

Горње
Кусце,
Гњилане

Слободна продукција
доо, Горње Кусце

Специјал - ратни
злочини на КиМ
(Емисија посвећена
раду Специјалног суда
на Косову и жртвама
ратних злочина наставак пројекта из
2018. године)

8.

Грачаница

Радио 038 Грачаница

Емисија за децу и младе
"Ако питате нас"

424

485.000,00

Исток

Радиодифузно друштво
Браво про еxпо доо
Исток

Метохијска младост између јаве и сна

424

435.000,00

Косовска
Митровица

Друштво са
ограниченом
одговорношћу Радио
Косовска Митровица

Дечија права наша
обавеза; Посебне
потребе - посебна брига
свих нас

424

735.000,00

Лепосавић

Самостална радња за ТВ
и радио производњу и
продукцију „Петреса“
Лепосавић

Документарнe емисије
Живот са разликама Градови на Ибру

424

474.500,00

9.

10.

11.

2

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ЕК

ИЗНОС
СРЕДСТАВА
У РСД

12.

Лепосавић

Самостално-трговинскоуслужна радња Мир
Ненад Радосављевић
предузетник Лепосавић

Са наше фарме

424

650.000,00

13.

Лепосавић

РКДС – Импулс д.о.о
Лепосавић

Документарни серијал
радијских емисија
„Пронаћи смисао“

424

435.000,00

Промоција спорта и
здравог живота на
локалним медијима

424

435.000,00

''Ради и заради''

424

563.500,00

''Од мене зависи'' Активно учешће младих
у политичком и јавном
животу у циљу
обезбеђивања активне
улоге у заједници

424

498.000,00

''Право да имам право''

424

654.000,00

Р.
Б.

14.

Косовска
Митровица

15.

Звечан

16.

17.

Косовска
Митровица

Гораждевац

Друштво са
ограниченом
одговорношћу Радио
Контакт Плус 028 ,
Косовска Митровица
Привредно друштво за
радио-телевизијске
активности, производњу
и услуге “Фолк АС“
д.о.о Звечан
Ортачко друштво за
информативну,
пропагандну и
издавачку делатност
Радио Кисс
Радомировић Миодрага
и др. Косовска
Митровица
Друштво са
ограниченом
одговорношћу Радио
Гораждевац,
Гораждевац

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

3.000.000,00 динара
6.000.000,00 динара
9.000.000,00 динара
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II Средства нису одобрена следећим подносиоцима пројеката:
РБ

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

1.

Грачаница

Медија центар

Посао на Косову (ТВ емисија)

2.

Грачаница

Алтернативнио
културни центар
Грачаница

Ово је најбоље од нас - III

3.

Грачаница

Удружење ''Омониа''

На радном задатку

4.

Косовска
Митровица

5.

6.

7.

Невладина
организација
''Алтернативно
удружење''
Привредно друштво за
радио-телевизијске
активности,
Лепосавић
производњу и услуге
“Фолк АС“ д.о.о
Звечан; ПЈ Радио
Бубамара - Лепосавић
Ортачко друштво за
информативну,
пропагандну и
Косовска
издавачку делатност
Митровица
Радио Кисс
Радомировић Миодрага
и др. Косовска
Митровица
СЗР Телевизија
Горње
"ЗООМ" Ранко Макић,
Кусце,
предузетник, Горње
Гњилане
Кусце

Српска културна баштина некад и сад

Школа и спорт

''Превентива - сада'' - оснажимо себе и друге јачање свести о значају превентивних прегледа

Млади предузетници

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.
4

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 25. Закона о јавном информисању и медијима прописано је да министар
доноси решење о расподели средстава по расписаном Конкурса за суфинансирање
пројеката производње медијских садржаја за суфинансирање проjеката производње
медијских садржаја који се реализују путем електронских медија чији издавачи имају
седиште на територији АП Косово и Метохија 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 9.000.000,00 динара.
Конкурс је расписан у периоду од 14. априла до 10. маја 2019. године.
На Конкурс је поднето 25 пројеката, од чега 1 пројекат није испунио услове за
учешће на Конкурсу.
У складу са чланом 24. Закона о јавном информисању и медијима, Решењем министра,
број: 119-01-167/2019-04 од 27.05.2019. године, именована је Комисија за оцену пројеката
поднетих на Конкурс. У Комисију су именовани: Љиљана Манић, Слободан Радичевић,
Зоран Гавриловић, Злата Куреш и Бранислав Санчанин.
Комисија је размотрила 24 пројекта у складу са критеријумима који су утврђени у
Јавном позиву којим је Конкурс расписан и донела Предлог расподелe средстава са
образложењем.
У складу са чланом 25. Закона о јавном информисању и медијима, министар културе
и информисања је, имајући у виду Предлог Комисије, као и обавезу да се ограниченим
буџетским средствима подржи, у целини захтева или делимично, производња
најквалитетнијих медијских садржаја, вреднованих према критеријумима утврђеним у
јавном позиву, одлучио да се средства доделе следећим подносиоцима пројеката:
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РБ

1.

2.

МЕСТО

Грачаница

Грачаница

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Продукција
New-press

Медијско културно
удружење
''Литера''

НАЗИВ
ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 1.204.000,00 динара.
Подносилац је предложио суфинансирање пројекта
у износу од 960.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене Јавним
позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је производња 20 видео репортажа у
трајању од 5 до 7 минута. Tема пројекта су српски
великани и знамените личности. Пројекат ће
допринети унапређењу информисања Срба на
Косову и Метохији. Медијски садржаји ће бити
емитовани на ТВ Херц, ТВ Мир и ТВ Пулс.
Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен
у целини. Подржава се део персоналних трошковa.
За реализацију пројекта додељено је 500.000,00
динара. Подносилац је у обавези да достави
ревидирани буџет пројекта.

Ко су наши
великани?

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 1.390.000,00 динара.
Подносилац је предложио суфинансирање пројекта
у износу од 930.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене Јавним
позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда и емитовање серијала од 10
играних културно-образовних емисија у трајању од
по 15 минута, са циљем да се подстакну деца на
физичку активност. Значај пројекта је прецизно
образложен. Пројекат је тематски добро постављен,
има иновативне елементе и мултисекторски
приступ.
Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен
у целини. Буџет пројекта је предимензиониран у
односу на планиране активности. Подржава се део
персоналних трошковa. За реализацију пројекта
додељено је 400.000,00 динара. Подносилац је у
обавези да достави ревидирани буџет пројекта.

ТВ серијал
''Хајде да се
играмо''
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РБ

3.

МЕСТО

Грачаница

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Регионална
информативна
и медијска
агенција
"Рима"

НАЗИВ
ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ТВ серијал
Чувајмо
животну
средину за
будуће
генерације

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 1.184.000,00 динара.
Подносилац је предложио суфинансирање пројекта
у износу од 784.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене Јавним
позивом којим је расписан Конкурс.
Тема пројекта је заштита животне средине.
Планирана је израда серијала од 8 информативно образовних емисија у трајању од по 20 минута.
Прецизно и аргументовано је наведен опис стања из
кога се јасно уочавају реални проблеми и потребе
циљних група. Одлично је урађена анализа ризика.
Пројекат доприноси унапређењу права на
информисање грађана на територији АП Косово и
Метохија и остварује јавни интерес.
Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен
у целини. Буџет је предимензиониран у делу
персоналних трошкова. Одобрена средства су
усклађена са вредношћу пројекта у односу на период
реализације и планиране активности. За реализацију
пројекта
додељено
је
650.000,00
динара.
Подносилац је у обавези да достави ревидирани
буџет пројекта.
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РБ

4.

5.

МЕСТО

Шилово

Косовска
Митровица

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НВО Пулс

Друштво
српско-руског
пријатељства``
Косовско
огњиште``
Косовска
Митровица

НАЗИВ
ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 1.000.000,00 динара.
Подносилац је предложио суфинансирање пројекта
у износу од 800.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене Јавним
позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је производња и емитовање
информативно – документарног серијала од 6
радијских и ТВ емисија у трајању од по 30 минута о
најбитнијим догађајима и положају Срба на Косову
и Метохији. Значај пројекта је добро образложен.
Циљна група су Срби на територији Косова и
Метохије. Јасно је дефинисан проблем циљне групе
и постоји висок степен утицаја пројекта на квалитет
информисања. Планиране активности су усклађене
са циљевима, очекиваним резултатима и потребама
циљних група.
За реализацију пројекта додељено је 550.000,00
динара. Буџет је предимензиониран и није усклађен
са бројем планираних медијских садржаја.
Ревидирање буџета потребно је извршити у делу
оперативних трошкова. Подносилац је у обавези да
достави ревидирани буџет пројекта.

Косовски
журнал

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 1.292.200,00 динара.
Подносилац је предложио суфинансирање пројекта
у износу од 999.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене Јавним
позивом којим је расписан Конкурс.
'Поглед на …''
Планирана је производња и емитовање шест
употреба
специјализованих информативно – политичких тв
језика на
емисија у трајању од по 40 минута. Тема пројекта је
Косову и
употреба српског језика на Косову и Метохији. Циљ
Метохији
пројекта је подизање свести о правилној употреби
језика. Пројектне активности се реализују на
албанском и српском језику и усклађене су са
реалним проблемима, потребама и приоритетима
циљних група. Предност пројекта је титловање
медијских садржаја како би био доступан глувим и
наглувим особама. Биографије кључних учесника
8

РБ

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ
ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

пројекта указују да постоје персонални капацитети
за реализацију пројекта.
Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен
у целини. Подржава се део персоналних трошковa.
За реализацију пројекта додељено је 400.000,00
динара. Подносилац је у обавези да достави
ревидирани буџет пројекта.

6.

Косовска
Митровица

Невладина
организација
''Црно-бели
свет''

7.

Горње
Кусце,
Гњилане

Слободна
продукција
ДОО, Горње
Кусце

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је791.600,00 динара. Подносилац
је предложио суфинансирање пројекта у износу од
596.000,00 динара, што не прелази 80% вредности
пројекта, нити износе утврђене Јавним позивом
којим је расписан Конкурс.
Планирана је производња 10 телевизијских
Право на
прилога, 10 аналитичких чланака и израда
имовину?
документарног филма. Тема пројекта је узурпирана
имовина Срба на Косову и Метохији. Опис и значај
пројекта су детаљно и прецизно дефинисани.
Планиране активности су у складу са циљевима,
очекиваним резултатима и потребама циљне групе.
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
'Специјал предлога пројекта је 1.250.000,00 динара.
ратни злочини
Подносилац је предложио суфинансирање пројекта
на КиМ''
у износу од 1.000.000,00 динара, што не прелази 80%
(Емисија
вредности пројекта, нити износе утврђене Јавним
посвећена
позивом којим је расписан Конкурс.
раду
Планирана је производња 45 разноврсних
Специјалног
медијских садржаја: ТВ прилога, објава на интернет
суда на
порталу и документарног филма. Тема пројекта су
Косову и
ратни злочини на Косову и Метохији које су
жртвама
починили припадници ''ОВК'' у периоду од 1998. до
ратних
2002. године. Циљ је усклађен са реалним потребама
злочина и проблемима породица страдалих Срба и
наставак
неалбанаца са Косова и Метохије у вези са
пројекта из
откривањем ратних злочина који су се десили на
2018. године)
КиМ, а у контексту почетка рада Специјалног суда
за ратне злочине.
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РБ

8.

МЕСТО

Грачаница

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Радио 038
Грачаница

НАЗИВ
ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Емисија за
децу и младе
"Ако питате
нас"
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Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен
у целини. Подржава се део персоналних трошковa.
За реализацију пројекта додељено је 635.000,00
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 755.100,00 динара. Подносилац
је предложио суфинансирање пројекта у износу од
600.300,00 динара, што не прелази 80% вредности
пројекта, нити износе утврђене Јавним позивом
којим је расписан Конкурс.
Пројектом је предвиђена израда 12 радијских
емисија у трајању од по 30 минута за децу и младе.
Сврха пројекта је указивање на проблеме са којима
се суочавају деца и млади на Косову и Метохији.
Медијски садржаји произведени у оквиру пројекта
биће понуђени и школама. Емисија за младе
доприноси информисању јасно дефинисане циљне
групе. У реализацију пројекта биће укључени деца и
млади, што ће позитивно утицати на развој њихове
медијске писмености.
Планиране пројектне
активности детаљно су разрађене и усклађене са
очекиваним резултатима и потребама циљних група.
Подносилац има капацитет за реализацију пројекта.
Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен
у целини. Буџет се умањује за трошкове који нису у
вези са производњом медијског садржаја. За
реализацију пројекта додељено је 485.000,00 динара.
Подносилац је у обавези да достави ревидирани
буџет пројекта.

РБ

9.

10.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Исток

Радиодифузно
друштво Браво
про еxпо доо
Исток

Косовска
Митровица

Друштво са
ограниченом
одговорношћу
Радио
Косовска
Митровица

НАЗИВ
ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 728.000,00 динара. Подносилац
је предложио суфинансирање пројекта у износу од
580.000,00 динара, што не прелази 80% вредности
пројекта, нити износе утврђене Јавним позивом
којим је расписан Конкурс.
Метохијска
Планирана је израда 10 медијских садржаја. Tема
младост пројекта је безбедносни, економски и образовни
између јаве и положај младих у Метохији. Медијски садржаји су у
сна
складу са реалним проблемима, потребама и
приоритетима младих у општинама Србица, Клина,
Исток, Пећ и Ораховац.
Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен
у целини. Подржава се део персоналних трошковa.
За реализацију пројекта додељено је 435.000,00
динара. Подносилац је у обавези да достави
ревидирани буџет пројекта.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 1.132.000,00 динара.
Подносилац је предложио суфинансирање пројекта
у износу од 894.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене Јавним
позивом којим је расписан Конкурс.
Пројектом је предвиђена израда 12 радио емисија
у трајању од по 40 минута. Планирана је и
Дечија права
организација две дебате. Тема пројекта је живот
наша обавеза;
деце и младих и њихова права на Косову и Метохији.
Посебне
Циљ пројекта је да укаже на положај младих без
потребе родитељског старања и деце ометене у развоју.
посебна брига
Пројектне активности су усклађене са циљевима
свих нас
пројекта, очекиваним резултатима и потребама
циљних група. Постоји висок степен утицаја
планираних медијских садржаја на квалитет
информисања циљне групе.
Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен
у целини. Подржава се део персоналних трошковa.
За реализацију пројекта додељено је 735.000,00
динара.
Подносилац је у обавези да достави
ревидирани буџет пројекта.
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РБ

11.

12.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Лепосавић

Самостална
радња за ТВ и
радио
производњу и
продукцију
„Петреса“
Лепосавић

Лепосавић

Самосталнотрговинскоуслужна радња
Мир Ненад
Радосављевић
предузетник
Лепосавић

НАЗИВ
ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 953.000,00 динара. Подносилац
је предложио суфинансирање пројекта у износу од
705.000,00 динара, што не прелази 80% вредности
пројекта, нити износе утврђене Јавним позивом
којим је расписан Конкурс.
Документарнe
Планирана је производња 8 документарних
емисије
емисија у трајању од по 45 минута које би се
''Живот са
односиле на градове у сливу реке Ибар. Циљ
разликама пројекта је афирмација градова и општина у сливу
Градови на
реке Ибар. Добро је разрађен опис активности и
Ибру''
усклађен је са циљевима, очекиваним резултатима и
потребама циљних група. Прецизно је дефинисана
одрживост и евалуација пројекта.
Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен
у целини. Подржава се део персоналних трошковa.
За реализацију пројекта додељено је 474.500,00
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 850.000,00 динара. Подносилац
је предложио суфинансирање пројекта у износу од
650.000,00 динара, што не прелази 80% вредности
пројекта, нити износе утврђене Јавним позивом
којим је расписан Конкурс.
Планирана је производња документарног филма у
трајању од 60 минута, 12 радијских и 12
телевизијских
получасовних
емисија
о
Са наше
пољопривреди на северу Косова и Метохије. Сврха
фарме
пројекта
је
представљање
савремених
агротехничких мера и њихове правилне примене.
Јасно је и прецизно дефинисан циљ пројекта.
Обезбеђује се висок степен утицаја пројекта на
квалитет информисања циљних група. Предлагач
пројекта поседује организационе и управљачке
способности за реализацију пројекта. Пројектне
активности су усклађене са циљевима, очекиваним
резултатима и потребама циљних група.
Буџет пројекта је у складу са пројектним
активностима. Захтев подносиоца је прихваћен у у
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РБ

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ
ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

целини и одобрена су му средства за реализацију
пројекта у износу од 650.000,00 динара.

13.

14.

Лепосавић

РКДС –
Импулс д.о.о
Лепосавић

Документарн
и серијал
радијских
емисија
„Пронаћи
смисао“

Косовска
Митровица

Друштво са
ограниченом
одговорношћу
Радио Контакт
Плус 028 ,
Косовска
Митровица

Промоција
спорта и
здравог
живота на
локалним
медијима
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Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 731.000,00 динара. Подносилац
је предложио суфинансирање пројекта у износу од
520.000,00 динара, што не прелази 80% вредности
пројекта, нити износе утврђене Јавним позивом
којим је расписан Конкурс.
Планирана је производња 10 документарних
радијских емисија у трајању од по 30 минута. Тема
пројекта је живот младих на Косову и Метохији.
Прецизан и детаљан опис активности је у складу са
циљевима, очекиваним резултатима и потребама
циљних група. Степен стручних и професионалних
референци
предлагача
пројекта
одговара
предложеним пројектним активностима.
Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен
у целини. Подржава се део персоналних трошковa.
За реализацију пројекта додељено је 435.000,00
динара. Подносилац је у обавези да достави
ревидирани буџет пројекта.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 1.234.000,00 динара.
Подносилац је предложио суфинансирање пројекта
у износу од 964.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене Јавним
позивом којим је расписан Конкурс.
Пројектом је планирана производња и емитовање
12 радио емисија и 12 текстова на порталу. Тема
пројекта је промоција спорта и здравог живота.
Циљна група су млади на Косову и Метохији.
Постоји висок степен утицаја пројекта на квалитет
информисања
циљне
групе.
Капацитет
организационих и управљачких способности
подносиоца пројекта су у складу са циљевима и
активностима пројекта.
Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен
у целини. Подржава се део персоналних трошковa.
За реализацију пројекта додељено је 435.000,00

РБ

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ
ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

динара. Подносилац је у обавези да достави
ревидирани буџет пројекта.

15.

16.

Звечан

Привредно
друштво за
радиотелевизијске
активности,
производњу и
услуге “Фолк
АС“ д.о.о
Звечан

''Ради и
заради''

Косовска
Митровица

Ортачко
друштво за
информативну,
пропагандну и
издавачку
делатност
Радио Кисс
Радомировић
Миодрага и др.
Косовска
Митровица

''Од мене
зависи'' Активно
учешће
младих у
политичком и
јавном
животу у
циљу
обезбеђивања
активне улоге
у заједници
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Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 715.500,00 динара. Подносилац
је предложио суфинансирање пројекта у износу од
563.500,00 динара, што не прелази 80% вредности
пројекта, нити износе утврђене Јавним позивом
којим је расписан Конкурс.
Пројектом је планирана производња 30
получасовних радио емисија. Тема пројекта је
афирмација развоја предузетништва и активне мере
запошљавања у Северномитровачком округу.
Примарна циљна група пројекта су млади до 30
година који су незапослени дуже од 12 месеци. Опис
пројектних активности је у складу са циљевима
пројекта и потребама циљних група. Капацитет
организационих и управљачких способности
подносиоца пројекта је у складу са циљевима и
активностима пројекта.
Постоји економска оправданост предлога буџета у
односу на циљ и пројектне активности. Захтев
подносиоца је прихваћен у целини и одобрена су му
средства за реализацију пројекта у износу од
563.500,00 динара.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 628.700,00 динара. Подносилац
је предложио суфинансирање пројекта у износу од
498.000,00 динара, што не прелази 80% вредности
пројекта, нити износе утврђене Јавним позивом
којим је расписан Конкурс.
Тема пројекта је активизам код младих и
спремност за преузимање одговорности на јавним
функцијама. Планирана је производња 12
получасовних радио емисија и један документарни
радио спот. Медијски садржаји намењени су и
особама са инвалидитетом. Постоји заступљеност
иновативног елемента у пројекту, а и назив пројекта
је добро дефинисан. Пројектне активности и план
реализације усклађени су са потребама циљних
група.

РБ

17.

МЕСТО

Гораждева
ц

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Друштво са
ограниченом
одговорношћу
Радио
Гораждевац,
Гораждевац

НАЗИВ
ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

''Право да
имам право''
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Буџет пројекта је у складу са пројектним
активностима. Захтев подносиоца је прихваћен у у
целини и одобрена су му средства за реализацију
пројекта у износу од 498.000,00 динара.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 838.200,00 динара. Подносилац
је предложио суфинансирање пројекта у износу од
654.000,00 динара, што не прелази 80% вредности
пројекта, нити износе утврђене Јавним позивом
којим је расписан Конкурс.
Планирана је производња 36 медијских садржаја,
12 радио прилога, 12 радио емисија и 12 веб
публикација. Пројекат се бави људским правима, а
циљна група су Срби који живе у Пећком управном
округу. Постоји висок степен утицаја пројекта на
квалитет информисања циљне групе. Капацитет
организационих и управљачких способности
подносиоца пројекта је у складу са предложеним
циљевима и активностима пројекта.
Буџет је у складу са пројектним активностима.
Захтев подносиоца је прихваћен у у целини и
одобрена су му средства за реализацију пројекта у
износу од 654.000,00 динара.

Средства нису одобрена следећим подносиоцима пројеката:

РБ

1.

2.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ
ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Грачаница

Медија центар

Посао на
Косову (ТВ
емисија)

Грачаница

Алтернативнио
културни
центар
Грачаница

Ово је
најбоље од
нас - III''
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Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 1.212.000,00 динара.
Подносилац је предложио суфинансирање пројекта
у износу од 952.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене Јавним
позивом којим је расписан Конкурс.
Пројектом је предвиђена производња и
емитровање 20 ТВ емисија у трајању од 8 до 12
минута. Тема пројекта је информисање грађана о
слободним
радним
местима
на
Косову,
представљање
успешних
предузетника
и
незапослених лица. Подносилац пројекта је
преамбициозно и прешироко поставио циљ
пројекта. Пројектне активности нису довољно
разрађене и усклађене са циљевима пројекта и
индикаторима. Резултати пројекта не могу да буду
остварени активностима које су предложене.
Персонални трошкови су предимензионирани.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 1.224.450,00 динара.
Подносилац је предложио суфинансирање пројекта
у износу од 864.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене Јавним
позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је производња три докуметарна филма,
организовање јавне ТВ дебате и израда документа о
представљању деце у медијима. Сврха пројекта је
унапређење положаја талентованих ученика
основних и средњих школа на Косову и Метохији.
Пројектни задатак прешироко је дефинисан са више
појединачних циљева који би могли бити тема
неколико пројеката.
Сличан пројекат је већ
суфинансиран у претходном периоду. Пројекат нема
иновативних елемената и новинарско истраживачки
приступ. У личној карти подносиоца пројекта се не
виде његови технички и кадровски капацитети већ
емитера. Предимензиониран је буџет пројекта у
коме постоје неприхватљиви трошкови.

РБ

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ
ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

3.

Грачаница

Удружење
''Омониа''

На радном
задатку

4.

Косовска
Митровица

Невладина
организација
''Алтернативно
удружење''

Српска
културна
баштина
некад и сад

Лепосавић

Привредно
друштво за
радиотелевизијске
активности,
производњу и
услуге “Фолк

Школа и
спорт

5.
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Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 999.000,00 динара. Подносилац
је предложио суфинансирање пројекта у износу од
798.000,00 динара, што не прелази 80% вредности
пројекта, нити износе утврђене Јавним позивом
којим је расписан Конкурс.
Планирана је производња шест документарних
емисија у трајању од по 25 минута о нематеријалном
културном наслеђу и догађајима из новије историје.
Циљеви пројекта су нејасно дефинисани. Циљне
групе нису фокусиране и јасно дефинисане. Опис
активности није усклађен са циљевима, очекиваним
резултатима и потребама циљних група.
Из
приложених индикатора не може да се процени мера
утицаја активности на резултате пројекта.
Предложеним пројектом не остварује се у довољној
мери степен утицаја на квалитет информисања
циљне групе.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 531.600,00 динара. Подносилац
је предложио суфинансирање пројекта у износу од
424.800,00 динара, што не прелази 80% вредности
пројекта, нити износе утврђене Јавним позивом
којим је расписан Конкурс.
Тема пројекта је очување и развој српског
националног идентитата и језика. Планирана је
производња 60 медијских садржаја који би били
емитовани на порталу који ''функционише дуже од 4
месеца''. Oпис активности није довољно разрађен и
усклађен са очекиваним резултатима и потребама
циљних група. Медијски садржај није јасно
дефинисан. Нису дефинисане теме које ће бити
обрађене. Индикатори нису добро дефинисани и
усклађени са планираним активностима.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 928.000,00 динара. Подносилац
је предложио суфинансирање пројекта у износу од
705.000,00 динара, што не прелази 80% вредности
пројекта, нити износе утврђене Јавним позивом
којим је расписан Конкурс.

РБ

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ
ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

АС“ д.о.о
Звечан; ПЈ
Радио
Бубамара Лепосавић

6.

7.

Косовска
Митровица

Ортачко
друштво за
информативну,
пропагандну и
издавачку
делатност
Радио Кисс
Радомировић
Миодрага и др.
Косовска
Митровица

''Превентива САДА'' оснажимо
себе и друге јачање свести
о значају
превентивних
прегледа

Горње
Кусце,
Гњилане

СЗР
Телевизија
"ЗООМ" Ранко
Макић,
предузетник,
Горње Кусце

Млади
предузетници
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Пројектом је планирана производња 16
једночасовних радио емисија колажног типа. Тема
пројекта је значај и утицај спорта на развој деце.
Циљне групе су ученици, њихови родитељи,
просветни
радници,
представници
локалне
самоуправе, спортски радници, клубови и
удружења. Из описа пројекта се не може проценити
степен утицаја на квалитет информисања циљне
групе. Нема довољне усклађености планираних
активности са очекиваним резултатима пројекта.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 791.500,00 динара. Подносилац
је предложио суфинансирање пројекта у износу од
633.000,00 динара, што не прелази 80% вредности
пројекта, нити износе утврђене Јавним позивом
којим је расписан Конкурс.
Тема пројекта је заштита здравља новорођених,
деце и омладине. Планирана је производња 12
получасовних тв емисија, титловани промо тв филм
и организација шест радионица.Циљна група су
млади на територији Косова и Метохије. Иако је
тема актуелна и добро изабрана, пројекат није јасно
написан. Пројектне активности нису довољно
разрађене. Не постоји фокус пројекта. Не постоји
усклађеност између планираних активности са
циљевима, очекиваним резултатима и потребама
циљних група.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна вредност
предлога пројекта је 1.200.000,00 динара.
Подносилац је предложио суфинансирање пројекта
у износу од 960.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене Јавним
позивом којим је расписан Конкурс.
Тема пројекта је предузетништво. Планирана је
израда 10 получасовних тв емисија. У опису
активности говори се о промоцији запошљавања
грађана Инђије што није у складу са критеријумима
Конкурса. Не постоји усклађеност планираних
активности са циљевима, очекиваним резултатима и
потребама циљних група. У буџету је најављена
израда 5 документарних филмова, а то није у складу

