Република Србија
МИНИСТАРСТВО
КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Београд, Влајковићева 3
Број: 401-01-331/2019-04
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 намењених особама са инвалидитетом у 2019. години, средства у износу
од 13.000.000,00 динара распоређују се следећим подносиоцима пројеката:
МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ЕК

ИЗНОС
СРЕДСТАВА
У РСД

Београд

Савез организација
бубрежних инвалида
Републике Србије

Боља информисаност и
слобода изражавања
кроз часопис ''Дијализа''

481

409.000,00

2.

Београд

Савез глувих и наглувих
Србије

"Наш свет" - часопис за
друштвена, културна и
животна питања глувих
и наглувих Србије

481

400.000,00

3.

Београд

Савез слепих Србије

Информисањем до
равноправности

481

410.000,00

Р.Б.

1.

1

Р.Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ЕК

ИЗНОС
СРЕДСТАВА
У РСД

4.

Београд

Друштво мултипле
склерозе Србије

Издавање часописа "Мој
МС свет"

481

400.000,00

5.

Београд

Савез дистрофичара
Србије

''Весник МД у 2019.
години''

481

481.408,00

6.

Београд

Савез параплегичара и
квадриплегичара Србије

Серијал ''Још увек
возим''

481

728.000,00

7.

Београд

Удружење грађана
''Здравко''

Мајчинство и
инвалидитет: Дајмо и
њима шансу

481

450.000,00

8.

Зајечар

Удружење ''Срећна
звезда''

''21 ПЛУС 1''

481

400.000,00

9.

Крагујевац

Епархија шумадијска
СПЦ – Радио Златоусти

''ДИВ - ЈУНАК'' Емисија
о ратним инвалидима
данас

481

451.000,00

10.

Лесковац

Центар за едукацију и
развој Југмедиа

Корак ка комплетнијој
инклузији

481

400.000,00

Пријепоље

Удружење "Форум жена
Пријепоља" ТВ Форум

Медијски садржаји
приступачни особама са
инвалидитетом (увођење
знаковног језика и
титловање видео
прилога)

481

470.592,00

Апатин

Предузеће за
производњу у
дистрибуцију ртв
програма, трговину и
услуге ТВ Апатин доо

''Алцхајмер кафе''

424

500.000,00

Радио и телевизија
Бачка Паланка

Jeднака равноправност
одрастања Укључивање (младих)
особа са инвалидитетом
у редовне токове живота

424

450.000,00

11.

12.

13.

Бачка
Паланка

2

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ЕК

ИЗНОС
СРЕДСТАВА
У РСД

14.

Богатић

Драган Грујић ПР
Агенција за новинарство
и издаваштво Мачва
медиа систем

Исти смо - унапређење
положаја особа са
менталним сметњама и
интелектуалним
потешкоћама у
заједници

424

480.000,00

15.

Бор

Штампа, радио и филм
д.о.о. Бор

''Између жеља и
могућности''

424

500.000,00

16.

Бујановац

Радио телевизија
Бујановац д.о.о.

Исти смо као ви

424

600.000,00

424

500.000,00

Р.Б.

17.

Ваљево

Вујић телевизија д.о.о.

"Јунаци савременог
доба", телевизијски
омнибус о животу и
борби са препрекама и
предрасудама у Ваљеву

18.

Врање

Радио телевизија Врање
д.о.о.

OСИ у дигиталном добу

424

400.000,00

19.

Крагујевац

ИП Спорт медиа доо

Растимо и упознајмо се
уз спорт

424

400.000,00

20.

Ниш

Народне новине д.о.о.

Заједница без баријере

424

400.000,00

3

Р.Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ЕК

ИЗНОС
СРЕДСТАВА
У РСД

21.

Ниш

Радио City ОД Ниш

Речи без
дискриминације

424

400.000,00

22.

Нови
Пазар

Радио телевизија Нови
Пазар д.о.о.

Баријере у локалној
заједници - Колико је
тешка реч инклузија

424

600.000,00

424

450.000,00

23.

Параћин

Радио телевизија Канал
М доо Параћин

Дан у мојим ципелама,
приказ једног обичног
дана са особом са
инвалидитетом

24.

Пирот

Ани пресс доо Пирот

"Плаво срце Пирота''

424

475.000,00

25.

Смедерево

Предузеће за рекламне
услуге, медије и односе
са јавношћу „Presenting
media” doo Смедерево

Инклузивно образовање
деце са инвалдитетом у
Браничевском округу десет година после

424

425.000,00

26.

Ужице

Вести и радио доо Радио Ужице

Економско оснаживање
жена са инвалидитетом

424

450.000,00

Чачак

Друштво са
ограниченом
одговорношћу за
маркетинг трговину и
услуге Студио Џокер

Медијска не/видљивост
особа са инвалидитетом
у Чачку

424

500.000,00

27.

4

Р.Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ЕК

ИЗНОС
СРЕДСТАВА
У РСД

28.

Шабац

Агенција ''РМ медиа
гроуп''

За живот без баријера

424

470.000,00

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

5.000.000,00 динара
8.000.000,00 динара
13.000.000,00 динара

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

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

1.

Београд

''Акција за слепе''

''Слепи имају право на садржаје високе
културе''

2.

Београд

Удружење грађана
''Заједно до једнакости''

''Глас за једнакост''

3.

Куршумлија

Удружење особа са
инвалидитетом
Куршумлија

''Једнаке шансе за особе са инвалидитетом
у Куршумлији''

4.

Нови Сад

Савез бубрежних
инвалида Војводине

Нефро - поглед у нови живот

5.

Нови Сад

Савез глувих и наглувих
Војводине

Знаковни језик у јавном дијалогу - квиз

6.

Севојно

7.

Ужице

Удружење особа са
инвалидитетом
''Минимас''
Удружење дистрофичара
Златиборског округа Ужице
5

Приче за понети

Пет плус за пет плус

Р.Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

8.

Бечеј

''ИНФО -НБ''

Наш свет је и ваш свет

Бујановац

Инфо активист Организација за развој и
демократију Бујановац

Израда специјализованих репортажа о
могућностима запошљавања и
самозапошљавања особа са инвалидитетом
у Пчињском округу

10.

Бујановац

Албанско културно
друштво "Перспектива" дневне и периодичне
новине

Особа са инвалидитетом - Особа са својим
правима

11.

Бујановац

Центар за демократију и
едукацију - Долина

''Није срамно бити АУТИСТА!''

12.

Ваљево

УГ Дијалог

ОСИ: Видљиви, активни и информисани

13.

Врање

Центар за јавно
заговарање демократије Цедем

Од искључености до инклузије

Вршац

Канцеларија ''Стварност
тишине''

''Право на информисање - И ми имамо
право да знамо на знаковном језику'' (Right
to information - and We have Right to know
the sign language''

15.

Ковин

Удружење грађана за
унапређење људских
права и културу
комуникације "Центар за
културу комуникације"

Људи од којих је и казна ''боље решење''

16.

Крагујевац

Удружење грађана
''Експрес'' Крагујевац

''Живети без баријера''

9.

14.

6

Р.Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

17.

Крушевац

Удружење грађана
"Ластавица"

''Право деце ометене у развоју''

18.

Крушевац

Центар за истраживачко
новинарство Крушевац ЦИНК

Социјално предузетништво као начин за
запошљавање особа са инвалидитетом

19.

Ниш

Медиа и реформ центар
Ниш

''Изађи и победи!''

20.

Ниш

Удружење грађана
"Ветрењача" Ниш

''Константиново раскршће''

21.

Ниш

Удружење за развој
квалитета живота и рада
грађана "Humanis" Ниш

Проблеми особа са инвалдитетом у
руралном подручју

22.

Ниш

Саветодавниинформативни маркетинг
центар ''АИМ Центар''

Запосли, ОСнажИ

УГ "Journalistic plan"

Прессек недеље за особе оштећеног слуха
(Серијал недељних емисија кратке форме,
које ће информисати особе оштећеног
слуха о важним догађајима у региону)

23.

Нови Пазар

7

Р.Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

24.

Нови Пазар

Локал медиа план

Позитивне праксе из локалне заједнице у
запошљавању особа са инвалидитетом

25.

Нови Пазар

''A1 - нет''

Знањем и активизмом против предрасуда и
дискриминација ОСИ

26.

Нови Сад

Удружење НВО color
media events

Жене живе и на селу

27.

Нови Сад

Удружење грађана
''Phralipe Novi Sad''

Информацијом и едукацијом против
дискриминације, II део

28.

Нови Сад

Друштво новинара
Војводине

Медијска подршка у запошљавању особа
са инвалидитетом

29.

Смедерево

Удружење за
промовисање слободе
изражавања - Подунавска
иницијатива

''заштО (да) Се бавИм спортом''

30.

Суботица

Хрватска независна листа

Читај ми све вијести

8

Р.Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

31.

Ужице

Удружење
Ужички центар за људска
права и демократију

''Партиципација ОСИ у јавном животу
локалне заједнице''

32.

Ужице

Удружење грађана НВО
"Ужицемедиа"

''И ми смо ту ужички свете''

33.

Чачак

Удружење Пулс медија

''Упознајте нас''

34.

Алексинац

Друштво за
информисање ''АЛ прес''
доо Алексинац

Нисмо сами - проблем лица са
инвалидитетом из угла новинара са
инвалидитетом

35.

Београд

Водич за родитеље д.о.о.

Инклузивно образовање - примери добре
праксе

36.

Београд

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

И ми хоћемо да будемо ђаци!

37.

Београд

Југословенска бизнис
мрежа д.о.о YU-BI-NET

Документарно – информативно едукативни ТВ серијал ''Нас је 10%''

9

Р.Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

38.

Београд

Adria media magazine
д.о.о.

Koмплетна жена

Београд

Медија центар доо
предузеће за издаваштво
и новинску делатност
Београд

Инвалидност без заштите

40.

Бор

Друштво са ограниченом
одговорношћу за
издавање новина ''ММ
бонед'' Бор

"Подигнимо рампу"

41.

Бор

Штампа, радио и филм
д.о.о. Бор

''Градим боље сутра''

Бор

ПР Саша Трифуновић,
Агенција за консалтинг и
менаџмент, пресс центар
ИСТ медиа

"Мој дан"

Бор

Јовица Зечевић ПР
производња
кинематографских дела
Ag&Pro Jonas

Различита (не)једнакост

Брус

Наталија Московљевић
Милетић ПР издавање
новина ''Old partners''
Брус

Корак ка једнакости

39.

42.

43.

44.

10

Р.Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

45.

Брус

Радио-телевизија Брус
д.о.о.

"За друштво једнаких"
серијал емисија из области унапређења
квалитета живота особа са инвалидитетом

46.

Бујановац

Радио телевизија
Бујановац д.о.о.

''Моје боље сутра''

47.

Ваљево

РТВ Марш доо Ваљево

''Ја то могу''

48.

Kраљево

Предузеће за издавачку
делатност, радио и
телевизију ''Мелос'' д.о.о.
Краљево - Телевизија
Мелос

''Искорак'', емисија о запосленим
инвалидима

49.

Власотинце

Предузеће за радио и ТВ
дифузију Гага д.о.о.

''Да видљиви не буду невидљиви''

50.

Врање

Агенција за маркетинг
Skay Media Team Милош
Стошић ПР

Исти смо сви!

51.

Врање

Врањска плус д.о.о.

Живот и снови
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Р.Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

52.

Врање

ТВ Инфо пулс доо Врање

Положај и активности особа са
инвалидитетом

53.

Врање

Радио телевизија Врање
д.о.о.

''Лепота без сведока'' ТВ серијал посвећен
Оси

54.

Врање

Радио телевизија Врање
д.о.о.

Зовем се исто

55.

Зајечар

Агенција за производњу
радио и телевизијских
програма Студио 101,
Зоран Николић ПР

Зар нисмо сви различити?

56.

Зајечар

Анђела Рисантијевић, ПР
''Компас Медиа'' Зајечар

''Померамо границе''

57.

Инђија

Предузеће за
информисање и трговину
МЕГА доо, Инђија

Инклузија или илузија, првих десет
искуствених година - шта смо научили?

58.

Кладово

Друштво са ограниченом
одговорношћу за радио и
телевизију РТВ Кладово

Живот без различитости и предрасуда
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Р.Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

59.

Крагујевац

Привредно друштво за
новинско издавачку
делатност Јавност доо,
Крагујевац

"Деца са инвалидитетом у медијима"

60.

Крагујевац

Мирослав Чер ПР
Рекламна агенција
''Герила АДВ'' Крагујевац

Крагујевчанке са инвалидитетом - од
девојчица до бака

61.

Крагујевац

Радио 9 доо

'Инклузија ти и ја''

Крагујевац

Предузеће за радио
емитовање ''Радио 34''
доо

'Школа за све''

63.

Краљево

Марина МиљковићДабић ПР, Продукција
Prime Time

Социјално предузетништво - шанса за
економско оснаживање ОСИ

64.

Краљево

КЦМК-Центар д.о.о.

'Заборави самоћу - укључи се''

65.

Краљево

ДОО Краљевачка
телевизија

''Образовање без дискриминације''

62.

13

Р.Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

66.

Краљево

Агенција за продукцију
телевизијског програма
MaxMari Production

Стоп дискриминацији деце са сметњама у
развоју

67.

Крушевац

Агенција за консалтинг
Лотис, Саша Пауновић
ПР

Спортски успеси особа са инвалидитетом у
Расинском округу

68.

Крушевац

Друштво са ограниченом
одговорношћу АЛБОС за
производњу промет
издавачку делатност
Крушевац

Уклонимо баријере заједно

69.

Крушевац

Радио телевизија
Крушевац д.о.о.

Право на живот, породице особа са
инвалидитетом

Лесковац

Предузеће за емитовање
радио програма и
трговину Радио „016“
д.о.о. Лесковац

Информисањем против предрасуда

71.

Лесковац

Горица Станисављевић
ПР Радња за телевизијску
продукцију Клисура
маркетинг Грделица

"Да смањимо разлике"

72.

Лозница

Лотел плус д.о.о.

Серијал телевизијских емисија за особе са
инвалидитетом
"На животном раскршћу"

70.

14

Р.Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

73.

Лозница

Друштво за издавачку
делатност "Лого" д.о.о.

''Нисте сами''

74.

Неготин

Мото боем транс д.о.о.,
oгранал ТВ ТРАНС

''Једнаке шансе за све''

75.

Ниш

Зона плус д.о.о.

''Једнаки у свему''

76.

Ниш

City Marketing Centar доо

И ја желим да се крећем

77.

Ниш

Новости дана.рс доо
Ниш-Палилула

Права и могућности запошљавања
инвалида рада

78.

Ниш

Нишка телевизија д.о.о.

''Једнакост за све''

Ниш

Филип Радојковић, ПР
агенција за производњу
аудио визуелних и
телевизијских програма
Фил дизајн, Ниш

Запослите и нас

79.

15

Р.Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

80.

Ниш

Радио City ОД Ниш

Они су срушили баријере

81.

Ниш

Радио телевизија Belle
amie д.о.о.

Заједно, једни за друге

82.

Ниш

Радио телевизија BELLE
AMIE д.о.о.

Кључна је једнакост

83.

Ниш

ДОО Реорганизација Ниш

Права и могућности запошљавања ратних
војних инвалида

84.

Ниш

Јелена Љешњак ПР
Агенција за производњу
кинематографских дела,
аудиовизуелних
производа и
телевизијског програма
Видеовизија Ниш

НЕВИДЉИВИ

85.

Ниш

Радња за телевизијску
продукцију South Media
Бранислав Игњатовић ПР

"Сви на спорт", мотивациони ТВ серијал за
особе са инвалидитетом

Нови Пазар

Бета Пресс д.о.о. За
пословну јединицу Радио
Сто Плус из Новог
Пазара

"Живети заједно у региону" Радијска
продукција

86.

16

Р.Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

87.

Нова Варош

Жељко Дулановић ПР
издавање новина ''Инфо
аграр'' Нова Варош

''Особе са инвалидитетом, медијски
невидљив део друштва''

88.

Нова
Кнежевац

Центар за информисање
Нови Кнежевац доо

За живот без баријера (инклузија особа са
инвалидитетом и оболелих од мултипле
склерозе)

89.

Нови Сад

Радио дифузно предузеће
021 д.о.о.

Различитост није хендикеп

90.

Нови Сад

Новосадска ТВ доо Нови
Сад

Сви смо једнаки

91.

Пирот

Привредно друштво
Телевизија Пирот д.о.о.

"Заједно'' - ТВ водич за бољу и лакшу
комуникацију са особама са
инвалидитетом

92.

Пирот

Друштво са ограниченом
одговорношћу П канал
Пирот

Све су то наша деца

Пожаревац

Друштво за спољну и
унутрашњу трговину на
велико и мало услуге и
кооперације Сат-ТВ
Communications ExportImport д.о.о.

И кад мислиш да посустанеш - има наде

93.

17

Р.Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Пожаревац

Привредно друштво
BOOM93 д.о.о.

"Да се боље разумемо - мој друг за
пример", документарне радијске емисије и
веб текстови о особама са инвалидитетом''

95.

Пожаревац

Друштво за спољну и
унутрашњу трговину на
велико и мало услуге и
кооперације Сат-ТВ
цоммуницатионс
експорт-импорт доо
Пожаревац

Од школе до посла

96.

Пожаревац

Новинско издавачко
привредно друштво ''Реч
народа'' ад Пожаревац

Заједница неједнаких

97.

Пожега

Радио Пожега д.о.о.

Различити, једнако важни!

98.

Прешево

Друштво за производњу
и емитовање радио и
телевизијског програма
РТВ АЛДИ доо

''И ја сам као остали - имам иста права''

99.

Прешево

Агенција за
консултантске
активности Media index

Буди укључен

100.

Пријепоље

Информативно предузеће
Полимље д.о.о.

Самилост - хвала, не!

94.
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Р.Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

101.

Прибој

Информативни центар
доо Прибој

Једни од нас

102.

Сврљиг

Друштво за услужну и
информативну делатност
Бубамара д.о.о.

Радио драма за равноправност

Прокупље

Привредно друштво за
производњу и емитовање
телевизијског програма
РТВ - МН Топлица доо
Прокупље

''Људи са инвалидитетом не живе поред
нас, већ са нама''

Смедерево

Привредно друштво за
рекламу и пропаганду
RESPECT MEDIA д.о.о.

Погледајмо истини у очи

105.

Смедерево

Новинско издавачко
друштво са ограниченом
одговорношћу Наш глас
Смедерево

"Информисањем до равноправности особа
са инвалидитетом"

106.

Сремска
Митровица

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

''Зарада, а не помоћ''

Стара
Пазова

Предузеће за
информисање Радио
телевизија Стара Пазова
д.о.о.

Прозори душе

103.

104.

107.
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Р.Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

108.

Суботица

V production д.о.о.
Суботица

''Живот у тишини''

109.

Топола

Предраг Филиповић ПР
Агенција за услуге
рекламе и пропаганде
Браф Топола

''И ја желим да се дружим''

110.

Ужице

Друштво са ограниченом
одговорношћу Вести и
радио Ужице

Ум, тело, дух ...

Ужице

Друштво са ограниченом
одговорношћу Вести и
радио Ужице

Стрмим путем до културе

Чачак

Новинско издавачко
друштво Чачански глас
д.о.о.

Са аутизмом од почетка

113.

Чачак

Друштво са ограниченом
одговорношћу за медије
и консалтинг Media Team
Leader CK

"Социјална предузећа - добро се добрим
награђује''

114.

Чачак

Новинско издавачко
друштво Чачански глас
д.о.о.

Буди мој друг - препознај и спречи
дискриминацију

111.

112.
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Р.Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

115.

Чачак

Ђурђе Мечанин ПР ВЕБ
портали Кабларнет

''Мој пут до мајчинства''

116.

Чачак

Студио за фото, видео и
пост продукцију 4н
студио Драган Николић
ПР, Чачак

Oстваривање радних права ОСИ

117.

Шабац

Акционарско друштво
''Глас Подриња'' Шабац

''У животу нема препрека за успех''

118.

Шабац

Радио дифузно друштво
РТВ ''АС''

''Медаља за живот''

Шабац

Мирјана Чворић ПР
производња
телевизијског програма
''Publicinfo''

'Заувек деца''

119.

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.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 25. Закона о јавном информисању и медијима прописано је да министар
доноси решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање
проjеката производње медијских садржаја намењених особама са инвалидитетом 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 13.000.000,00 динара.
Конкурс је расписан у периоду од 14. априла до 10. маја 2019. године.
На Конкурс је поднето 160 пројеката, од чега 13 пројеката није испунило услове за
учешће на Конкурсу.
У складу са чланом 24. Закона о јавном информисању и медијима, Решењем
министра, Број: 119-01-169/2019-04 од 27.05.2019. године, именована је Комисија за оцену
пројеката поднетих на Конкурс. У Комисију су именовани: Фахрудин Кладничанин,
Драгана Пејовић, Срђан Цонић, Тина Драгићевић и Зорана Богдановић.
Комисија је размотрила 147 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:
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Р.
Б.

1.

МЕСТО

Београд

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Савез
организација
бубрежних
инвалида
Републике
Србије

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Боља
информисаност
и слобода
изражавања
кроз часопис
''Дијализа''

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 511.400,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
409.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је производња медијских
садржаја за два броја часописа ''Дијализа''.
Пројекат се односи на информисање особа са
нефролошким болестима, особа на дијализи и
трансплантираних лица, о могућностима
побољшања услова лечења и живота, кроз
обрађивање актуелних тема. Опис пројекта је
јасно дефинисан са прецизним садржајем и
начином реализације активности. Постоји
висок степен утицаја пројекта на квалитет
информисања циљне групе. Буџет је реалан и
усклађен са пројектним активностима.
Захтев подносиоца је прихваћен у у целини
и одобрена су му средства за реализацију
пројекта у износу од 409.000,00 динара.
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Р.
Б.

2.

МЕСТО

Београд

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Савез глувих и
наглувих
Србије

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

"Наш свет" часопис за
друштвена,
културна и
животна
питања глувих
и наглувих
Србије

24

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 864.686,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
680.686,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда медијских садржаја за
два броја часописа ''Наш свет'' који ће имати
по 40 страна. Часопис је намењен глувим и
наглувим лицима и дели се бесплатно. Циљ
пројекта је унапређење информисања глувих
и наглувих лица о питањима рехабилитације и
најновијим достигнућима у медицини. Опис
пројекта је јасно дефинисан и усклађен са
потребама
циљне
групе.
Планиране
активности су усклађене са циљевима,
очекиваним резултатима и потребама циљних
група.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Подржава се део
персоналних и део оперативних трошковa. За
реализацију пројекта додељено је 400.000,00
динара. Подносилац је у обавези да достави
ревидирани буџет пројекта.

Р.
Б.

3.

4.

МЕСТО

Београд

Београд

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Савез слепих
Србије

Друштво
мултипле
склерозе
Србије

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 израда 32 медијска садржаја
који ће бити објављени у звучном часопису
''Мозаик'', месечнику на Брајевом писму
''Свитања'', часопису за децу ''Забавни
Информисањем листићи'' и часопису за жене ''Жена и дом''.
до
Циљна група пројекта су слепе и слабовиде
равноправности особе у Србији. Степен организационих и
управљачких способности, као и стручних и
професионалних
референци
предлагача,
одговара предложеним циљевима. Опис
планираних активности усклађен је са
циљевима, очекиваним резултатима и
потребама циљне групе.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. За реализацију пројекта
додељено је 410.000,00 динара. Подносилац је
у обавези да достави ревидирани буџет
пројекта.

Издавање
часописа "Мој
МС свет"
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Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 794.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
578.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Тема пројекта је анализа мултипле склерозе
кроз аспекте социјалне, психолошке и
здравствене заштите. Планирана је израда
медијских садржаја за два броја часописа ''Мој
МС свет''. Часопис у коме ће бити објављени
медијски садржаји има дугу традицију и
намењен је изузетно важној циљној групи.

Р.
Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Опис планираних активности је усклађен са
потребама и приоритетима циљне групе.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Подржава се део
персоналних и део оперативних трошковa. За
реализацију пројекта додељено је 400.000,00
динара. Подносилац је у обавези да достави
ревидирани буџет пројекта.

5.

6.

Београд

Београд

Савез
дистрофичара
Србије

Савез
параплегичара
и
квадриплегича
ра Србије

''Весник МД у
2019. години''

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 623.908,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
481.408,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Пројектом је планирана израда 92 медијска
садржаја који ће бити објављени у часопису
''Весник МД''. Циљ пројекта је допринос бољој
информисаности
особа
оболелих
од
неуромишићних болести и чланова њихових
породица.
Капацитет
подносиоца
са
становишта степена организационих и
управљачких
способности
одговара
предложеним циљевима и пројектним
активностима. Пројекат је добро образложен
са становишта активности, садржаја и логике
повезаности са циљевима. Буџет је реалан и
усклађен са пројектним активностима.
Захтев подносиоца је прихваћен у у целини
и одобрена су му средства за реализацију
пројекта у износу од 481.408,00 динара.

Серијал ''Још
увек возим''

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.351.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
728.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
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Р.
Б.

7.

МЕСТО

Београд

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Удружење
грађана
''Здравко''

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Мајчинство и
инвалидитет:
Дајмо и њима
шансу
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Пројекат ће се реализовати кроз серијал од
шест епизода у трајању од по 7 минута. Тема
је образовање о безбедности у саобраћају кроз
искуства 6 особа са инвалидитетом које су
доживеле саобраћајну незгоду. Сврха пројекта
је побољшање безбедности у саобраћају.
Значај пројеката је добро образложен. Јасно су
идентификовани проблеми са којима се
суочава циљна група. Препозната је
иновативност пројектних активности и
новинарско истраживачки приступ. Опис
планираних активности је јасно и детаљно
образложен и усклађен са циљевима,
очекиваним резултатима и потребама циљних
група. Буџет је реалан и усклађен са
пројектним активностима.
Захтев подносиоца је прихваћен у у целини
и одобрена су му средства за реализацију
пројекта у износу од 728.000,00 динара.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 625.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
500.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Пројекат је намењен брачним паровима, а
пре свега женама са инвалидитетом које не
могу да се остваре као родитељи. Планирана
је израда 20 медијских садржаја који ће их
информисати и едуковати о њиховим правима
на вантелесну оплодњу. Препознат је
иновативни
елемент
и
новинарско
истраживачки приступ у пројекту и медијским
садржајима. Опис пројекта је добро
образложен. Одлично је изабрана тема. Јасно
су идентификовани проблеми и потребе
циљне групе.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Подржава се део
персоналних и део оперативних трошковa. За
реализацију пројекта додељено је 450.000,00

Р.
Б.

8.

9.

МЕСТО

Зајечар

Крагујевац

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Удружење
''Срећна
звезда''

Епархија
шумадијска
СПЦ – Радио
Златоусти

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

''21 плус 1''

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

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 837.250,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
567.250,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда документарног филма у
трајању од 30 минута. Медијски садржај биће
емитован на телевизијама у Чачку, Тутину и
Димитровграду. Тема филма су проблеми
особа са Дауновим синдромом. Предлог
пројекта има иновативне елементе и
заступљен је новинарско истраживачки
приступ. Опис пројектних активности је
прецизан и
усклађен са циљевима,
очекиваним резултатима и потребама циљних
група. Обезбеђена је широка медијска
покривеност и висок степен утицаја пројекта
на квалитет информисања циљне групе.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Подржава се део
персоналних и део оперативних трошковa. За
реализацију пројекта додељено је 400.000,00
динара. Подносилац је у обавези да достави
ревидирани буџет пројекта.

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 651.440,00
динара.
Подносилац
је
предложио
''ДИВ - ЈУНАК''
суфинансирање пројекта у износу од
Емисија о
461.000,00 динара, што не прелази 80%
ратним
вредности пројекта, нити износе утврђене
инвалидима
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
данас
Тема пројекта је положај ратних војних
инвалида. Планирана је израда и емитовање
12 једночасовних документарних радио
емисија.
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Р.
Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Опис пројекта је добро образложен. Добро
су дефинисане циљне групе и јасно
препознате њихове потребе и приоритети.
Опис активности је добро образложен и јасно
је повезан са постављеним циљем и
очекиваним резултатима. Буџет је у складу са
пројектним активностима.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Подржавају се
персоналних и део оперативних трошковa јер
је
неприхватљив
трошак
штампања
пропагандног материјала. За реализацију
пројекта додељена је 451.000,00 динара.
Подносилац је у обавези да достави
ревидирани буџет пројекта.

10.

11.

Лесковац

Центар за
едукацију и
развој
Југмедиа

Корак ка
комплетнијој
инклузији

Пријепоље

Удружење
"Форум жена
Пријепоља"
ТВ Форум

Медијски
садржаји
приступачни
особама са
29

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 израда 30 медијских садржаја.
Тема пројекта је систем инклузивног
образовања на југу Србије. Препознат је висок
степен утицаја пројекта на квалитет
информисања циљне групе. Планиране
пројектне активности су усклађене са
циљевима, очекиваним резултатима и
потребама циљних група.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Подржава се део
персоналних и део оперативних трошковa. За
реализацију пројекта додељено је 400.000,00
динара. Подносилац је у обавези да достави
ревидирани буџет пројекта.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.436.120,00
динара.
Подносилац
је
предложио

Р.
Б.

12.

МЕСТО

Апатин

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Предузеће за
производњу и
дистрибуцију
ртв програма,
трговину и
услуге ТВ
Апатин доо

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

инвалидитетом
(увођење
знаковног
језика и
титловање
видео прилога)

суфинансирање пројекта у износу од
998.120,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Циљ пројекта је допринос унапређењу
квалитета живота особа са инвалидитетом и
подизање свести о значају инклузивног
друштва. Планирана је производња 40
медијских садржаја. Подносилац има значајно
искуство у реализацији сличних пројеката.
Сврха пројекта је добро дефинисана.
Прецизно су идентификовани проблеми и
потребе циљне групе. Опис активности је
детаљно образложен са јасним садржајем и
логиком повезаности са циљем и резултатима
пројекта.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Подржава се део
персоналних и део оперативних трошковa. За
реализацију пројекта додељено је 470.592,00
динара. Подносилац је у обавези да достави
ревидирани буџет пројекта.

''Алцхајмер
кафе''
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Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.106.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
882.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Тема пројекта је трајна инвалидност људи
који су оболели од Алцхајмерове болести.
Планирана је израда и емитовање три
документарне ТВ емисије. Значај пројекта је
добро образложен. Циљ пројекта је прецизно
дефинисан и у складу је са проблемима,
потребама и проритетима циљних група.
Подносиоц пројекта поседује неопходне
ресурсе за реализацију пројекта. Степен
стручних и професионалних референци
апликанта одговара предложеним циљевима и
активностима пројекта.

Р.
Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Подржава се део
персоналних и део оперативних трошковa. За
реализацију пројекта додељено је 500.000,00
динара. Подносилац је у обавези да достави
ревидирани буџет пројекта.

13.

14.

Jeднака
равноправност
одрастања Укључивање
(младих) особа
са
инвалидитетом
у редовне
токове живота

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 885.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање
пројекта
износом
од
707.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је производња и емитовање 14
получасовних ТВ емисија. Тема пројекта су
проблеми младих особа са инвалидитетом и
њихова инклузија. Значај пројекта је добро
образложен. Добро су дефинисане примарне и
секундарне циљне групе. Пројекат је усклађен
са реалним проблемима, потребама и
приоритетима јасно дефинисаних циљних
група.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Подржава се део
персоналних трошковa. За реализацију
пројекта додељено је 450.000,00 динара.
Подносилац је у обавези да достави
ревидирани буџет пројекта.

Бачка
Паланка

Радио и
телевизија
Бачка Паланка

Богатић

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
Исти смо вредност предлога пројекта је 600.000,00
Драган Грујић
унапређење
динара.
Подносилац
је
предложио
ПР Агенција за положаја особа суфинансирање
пројекта
износом
од
новинарство и
са менталним 480.000,00 динара, што не прелази 80%
издаваштво
сметњама и
вредности пројекта, нити износе утврђене
Мачва медиа интелектуалним Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
систем
потешкоћама у
Тема пројекта је положај особа са
заједници
менталним сметњама и интелектуалним
потешкоћама. Планирана је израда и
емитовање 20 текстова и 4 видео прилога.
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Р.
Б.

15.

16.

МЕСТО

Бор

Бујановац

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Штампа, радио
и филм д.о.о.
Бор

Радио
телевизија
Бујановац
д.о.о.

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Циљ пројекта је добро постављен. Опис
активности је усклађен са планираним
циљевима, очекиваним резултатима и
потребама циљних група. Добро су изабране и
дефинисане циљне групе. Трошкови су реално
планирани. 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 480.000,00 динара.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.080.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
840.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана
је
производња
осам
получасовних документарно - информативних
''Између жеља и
ТВ емисија. Циљ пројекта је допринос већој
могућности''
видљивости младих са инвалидитетом.
Циљне групе су јасно и прецизно дефинисане.
Пројектне активности су добро разрађене и
усклађене са потребама циљних група.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Подржава се део
персоналних и део оперативних трошковa. За
реализацију пројекта додељено је 500.000,00
динара. Подносилац је у обавези да достави
ревидирани буџет пројекта.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.331.520,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
Исти смо као ви
1.000.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је производња и емитовање 28
медијских садржаја на српском и албанском
језику.
Тема
пројекта
је
проблем
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МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

незапослености особа са инвалидитетом на
територији Општине Бујановац. Значај и опис
пројекта су добро образложени. Опис
активности је јасан и усклађен са очекиваним
резултатима. Циљ пројекта је у складу са
потребама и проблемима циљних група.
Степен управљачких и организационих
способности предлагача пројекта је у складу
са предложеним циљевима и активностима.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Подржава се део
персоналних и део оперативних трошковa. За
реализацију пројекта додељено је 600.000,00
динара. Подносилац је у обавези да достави
ревидирани буџет пројекта.

17.

Ваљево

Вујић
телевизија
д.о.о.

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 805.574.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
608.535,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Сврха пројекта је охрабривање особа са
"Јунаци
инвалидитетом и скретање пажње јавности на
савременог
свакодневна њихова херојства. Пројектом су
доба",
планиране 3 документарне ТВ емисије у
телевизијски
трајању од по 20 минута. Пројекат се бави
омнибус о
производњом веома креативних медијских
животу и борби садржаја. Одлично је разрађен опис
са препрекама и активности који је усклађен са циљевима,
предрасудама у очекиваним резултатима и приоритетима
Ваљеву
циљних група. Резултати и индикатори
резултата су јасно постављени и препознаје се
одрживост пројекта.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Подржава се део
персоналних и део оперативних трошковa. За
реализацију пројекта додељено је 500.000,00
динара. Подносилац је у обавези да достави
ревидирани буџет пројекта.
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Р.
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18.

МЕСТО

Врање

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Радио
телевизија
Врање д.о.о.

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

OСИ у
дигиталном
добу

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.096.600,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање
пројекта
износом
од
876.160,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда и објављивање 60
медијских садржаја. Тема пројекта је
приступачност
асистивних
технологија
особама са инвалидитетом (асистивна
технологија обухвата инструменте, апарате,
средства и уређаје које особе са
инвалидитетом користе да би обавиле задатке
које иначе не би могле). Циљ пројекта је добро
дефинисан. Пројекат је детаљно и добро
образложен. Прецизно су дефинисани актери,
садржаји, средства и мере за реализацију
пројекта. Ово је једини пристигли пројекат на
Конкурсу
који
афирмише
асистивне
технологије на интернет порталима.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Подржава се део
персоналних и део оперативних трошковa. За
реализацију пројекта додељено је 400.000,00
динара. Подносилац је у обавези да достави
ревидирани буџет пројекта.
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19.

Крагујевац

ИП Спорт
медиа доо

Растимо и
упознајмо се уз
спорт

20.

Ниш

Народне
новине д.о.о.

Заједница без
баријере
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Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 781.245,39
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање
пројекта
износом
од
581.648,54 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда и емитовање 10
двадесетоминутних ТВ емисија. Сврха
пројекта је подизање свести о значају учешћа
у спорту као најбољем начину за физички и
ментални опоравак и пуну социјализацију
деце и младих са инвалидитетом. Опис
активности је добро формулисан и усклађен са
циљевима,
очекиваним
резултатима
потребама циљних група.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Подржава се део
персоналних и део оперативних трошковa. За
реализацију пројекта додељено је 400.000,00
динара. Подносилац је у обавези да достави
ревидирани буџет пројекта.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.218.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
973.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда 40 медијских садржаја.
Тема пројекта је дискриминација особа са
инвалидитетом. Пројектне активности су
усклађене са циљевима пројекта, очекиваним
резултатима и потребама циљних група.
Степен управљачких и организационих
способности предлагача пројекта је у складу
са предложеним циљевима и активностима.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Подржава се део
персоналних трошковa. За реализацију
пројекта додељено је 400.000,00 динара.

Р.
Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Подносилац је у обавези
ревидирани буџет пројекта.

21.

22.

Ниш

Нови Пазар

Радио City ОД
Ниш

Радио
телевизија
Нови Пазар
д.о.о.

да

достави

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.264.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
984.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда 60 медијских садржаја.
Тема пројекта су терминолошке грешке које
се јављају у медијима приликом извештавања
о особама са инвалидитетом. Препознат је
значај теме. У великом броју пристиглих
Речи без
пројеката примећено је коришћење погрешне
дискриминације
терминологије и неприкладних израза које се
односе на ОСИ групе. Пројекат је добро
образложен
и
разрађен.
Планиране
активности су добро усклађене са циљевима,
очекиваним резултатима и потребама циљних
група.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Подржава се део
персоналних трошковa. За реализацију
пројекта додељено је 400.000,00 динара.
Подносилац је у обавези да достави
ревидирани буџет пројекта.

Баријере у
локалној
заједници Колико је
тешка реч
инклузија
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Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 887.400,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
613.800,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је производња 6 ТВ емисија у
трајању од по 60 минута. Сврха пројекта је
побољшање положаја особа са инвалидитетом
које припадају категорији слепих и
слабовидих особа и особама које користе

Р.
Б.

23.

МЕСТО

Параћин

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Радио
телевизија
Канал М доо
Параћин

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

електро - моторна колица у Новом Пазару.
Циљ је указивање јавности на проблем
узурпације тактилних стаза. Пројекат је добро
разрађен. Тематске целине су заокружене и
јасно конципиране. Пројекат је усклађен са
приоритетима и реалним потребама циљних
група. Степен организационих и управљачких
способности предлагача пројекта одговара
предложеним циљевима и активностима.
Јасно су дефинисане потребе циљних група у
локалној средини.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Подржава се део
персоналних трошковa. За реализацију
пројекта додељено је 600.000,00 динара.
Подносилац је у обавези да достави
ревидирани буџет пројекта.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.255.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање
пројекта
износом
од
999.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда и емитовање 30
медијских садржаја. Подносилац пројекта
Дан у мојим
жели медијским садржајима да прикаже како
ципелама,
изгледа један дан у животу особа са
приказ једног
инвалидитетом. Занимљив је концепт пројекта
обичног дана са
који има иновативне елементе и новинарско
особом са
истраживачки
приступ.
Капацитет
инвалидитетом
организационих и управљачких способности
подносиоца пројекта је у складу са
предложеним циљевима и активностима
пројекта. Пројектне активности су усклађене
са циљевима, очекиваним резултатима и
потребама циљних група.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Подржава се део
персоналних трошковa. За реализацију
пројекта додељено је 450.000,00 динара.
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Подносилац је у обавези
ревидирани буџет пројекта.

24.

25.

Пирот

Ани пресс доо
Пирот

"Плаво срце
Пирота''

Смедерево

Предузеће за
рекламне
услуге, медије
и односе са
јавношћу
''Presenting
media'' doo
Смедерево

Инклузивно
образовање
деце са
инвалдитетом у
Браничевском
округу - десет
година после
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Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.270.136,16
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
940,136,16 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда и емитовање 12 радио
емисија у трајању од по 15 минута. Пројекат
има за циљ да истакне проблеме родитеља
деце оболеле од аутизма, да кроз упознавање
заједнице са аутизмом и проблемима и
потребама које носи, подстакне људе на веће
разумевање и подршку. Тема пројекта је јасно
дефинисана. Циљне групе су прецизно
одређене. Уочени су реални проблеми и
приоритети циљних група у локалној средини.
Капацитет
професионалних
референци
подносиоца је у складу са предложеним
циљевима и активностима пројекта.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Подржава се део
персоналних трошковa. За реализацију
пројекта додељено је 475.000,00 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 820.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
600.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Тема пројекта је инклузивно образовање у
Браничевском округу. Планирана је израда и
емитовање 10 медијских садржаја. Тема је
актуелна и доприноси унапређењу положаја
особа са инвалидитетом. Описом пројекта

Р.
Б.

26.

27.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Ужице

''Вести и
радио'' доо Радио Ужице

Чачак

Друштво са
ограниченом
одговорношћу
за маркетинг
трговину и
услуге Студио
Џокер

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Економско
оснаживање
жена са
инвалидитетом

'Медијска
не/видљивост
особа са
инвалидитетом
у Чачку''
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препознају се потребе, и приоритети циљних
група. Значај пројекта је прецизно дефинисан.
Заступљен је новинарско истраживачки
приступ. Пројекат је добро образложен и
разрађен. Планиране активности су усклађене
са циљевима, очекиваним резултатима и
потребама циљних група.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Подржава се део
персоналних и део оперативних трошковa. За
реализацију пројекта додељено је 425.000,00
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 1.242.500,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање
пројекта
износом
од
983.500,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда 30 медијских садржаја.
Тема пројекта је маргинализација и
дискриминација жена са инвалидитетом.
Пројекат је добро образложен и разрађен.
Пројектне активности су усклађене са
циљевима и очекиваним резултатима.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Подржава се део
персоналних и део оперативних трошковa. За
реализацију пројекта додељено је 450.000,00
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 683.500,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
540.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.

Р.
Б.

28.

МЕСТО

Шабац

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Агенција ''РМ
медиа гроуп''

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

За живот без
баријера
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Планирана је израда 40 медијских садржаја,
организација пет радионица и две трибине.
Циљ пројекта је да особе са инвалидитетом
стекну знања и вештине за самостално
учествовање и наступе у медијима.
Подносилац
пројекта
ће
активности
реализовати у сарадњи са Основном школом
''1. новембар''. Предлог пројекта има
иновативне
елементе
и
новинарско
истраживачки приступ. У производњи
медијских
садржаја
користиће
се
интерактивни рад са заједницом и младима.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Подржава се део
персоналних трошковa. За реализацију
пројекта додељено је 500.000,00 динара.
Подносилац је у обавези да достави
ревидирани буџет пројекта.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.534.200,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
969.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда 8 ТВ емисија у трајању
до 30 минута. Тема пројекта су способности и
потенцијал особа са инвалидитетом, као и
проблеми са којима се сусрећу попут:
предрасуда,
дискриминације
и
архитектонских баријера. Индикатори и
резултати индикатора су усклађени и
мерљиви. Опис активности је добро
дефинисан. Предлог пројекта је јасно написан.
Прецизно су наведени актери и мере
неопходни за производњу медијских садржаја.
Теме су разрађене, што и ефекте чини
мерљивим.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Подржава се део
персоналних трошковa. За реализацију
пројекта додељено је 470.000,00 динара.

Р.
Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Подносилац је у обавези
ревидирани буџет пројекта.

да

достави

Средства нису одобрена следећим подносиоцима пројеката:

Р.Б.

1.

МЕСТО

Београд

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

''Акција за
слепе''

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

''Слепи имају
право на
садржаје високе
културе''
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 651.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
455.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Пројектом је планирана производња шест
бројева звучног часописа ''Благовир'' од којих
би сваки имао од 10 до 14 медијских садржаја.
Часопис ''Благовир'' намењен је првенствено
слепим и слабовидим лицима. Теме пројекта
су култура и наука. У планираним пројектним
активностима
нема
заступљености
иновативног
елемента
и
новинарско
истраживачког приступа. Није прецизно
дефинисана
усклађеност
планираних
активности са циљевима, очекиваним
резултатима и потребама циљних група.
Пројектне активности не испуњавају потребу
за свеобухватним информисањем циљне
групе. Резултати и индикатори резултата нису
у складу са циљевима пројекта. Буџет пројекта
је непрецизан и лоше конципиран. У буџету
пројекта постоје неприхватљиви трошкови.
Буџет има и техничке недостатке у делу

Р.Б.

МЕСТО
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ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА
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расподеле
трошкова.

2.

3.

Београд

Куршумлија

Удружење
грађана
''Заједно до
једнакости''

''Глас за
једнакост''

оперативних

и

персоналних

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.880.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
840.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Тема пројекта је промовисање важности
укључивања особа са инвалидитетом у све
сегменте друштва и њихова потпуна
инклузија. Планирана је израда 12 емисија
које би биле емитоване на ТВ Клик. Пројекат
је уопштен и нејасно је дефинисан циљ
пројекта. Тема тражи бољу припрему, бољу
концепцију и разраду пројектних активности.
У планираним пројектним активностима нема
заступљености иновативног елемента и
новинарско истраживачког приступа. Буџет
пројекта је предимензиониран, нарочито у
делу оперативних трошкова.

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 500.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
400.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Удружење
''Једнаке шансе Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
особа са
за особе са
Планирано је објављивање 31. медијског
инвалидитетом инвалидитетом у прилога на порталу ''Топ новости''. Сврха
Куршумлија
Куршумлији''
пројекта је представљање социјалне слике и
положаја особа са инвалидитетом у
Куршумлији. Опис пројекта је уопштен без
заступљености иновативног елемента и
новинарско истраживачког приступа. У
пројектној апликацији није наведено искуство
подносиоца
пројекта.
Предложеним
пројектом не остварује се, у довољној мери,
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Р.Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

степен утицаја на квалитет информисања
циљне групе.

4.

Нови Сад

Савез
бубрежних
инвалида
Војводине

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.192.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
592.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Пројекат обрађује теме значајне за бубрежне
болеснике, кроз издавање публикације
Нефро - поглед у доступне на територији Војводине. Циљ
нови живот
пројекта је пружање шансе за квалитетнији
живот особа са инвалидитетом и кроз
пружање информација од значаја за ову
популацију. Планирана је израда четири броја
часописа ''Нефро''. Опис активности је веома
уопштен. Недостају конкретне тематске
целине медијских садржаја. Резултати и
индикатори резултата нису мерљиви, нити у
складу са наведеним циљем пројекта. План
реализације пројекта није довољно разрађен
нити усклађен са циљем пројекта.
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Р.Б.

5.

6.

7.

МЕСТО

Нови Сад

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Савез глувих и
наглувих
Војводине

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 4.228.300,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
967.300,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Знаковни језик у
Планирана је производња седам ТВ емисија
јавном дијалогу у трајању од по 26 минута. Теме пројекта су
- квиз
проблеми глувих и наглувих особа у њиховој
свакодневној комуникацији са окружењем.
Пројектне
активности
нису
довољно
усклађене
са
циљевима,
очекиваним
резултатима и потребама циљних група. Буџет
пројекта је предимензиониран и није у складу
са планираним пројектним активностима.
Није усклађен број медијских садржаја у
Обрасцу 1 и у буџету пројекта.

Севојно

Удружење
особа са
инвалидитетом
''Минимас''

Приче за понети

Ужице

Удружење
дистрофичара
Златиборског
округа - Ужице

Пет плус за пет
плус
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Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 739.660,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
560,060,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда 46 медијских садржаја
и емитовање на порталу ''Пасаж''. Тема
пројекта
је
стваралаштво
особа
са
инвалидитетом на територији Златиборског,
Моравичког и Рашког округа. Опис
активности је веома уопштен. Индикатори и
резултати нису мерљиви и нису у складу са
циљевима пројекта. Портал није довољно
приступачан особама са инвалидитетом. Не
постоји економска оправданост предлога
буџета у односу на циљ и пројектне
активности.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.421.572,00
динара.
Подносилац
је
предложио

Р.Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

суфинансирање
пројекта
износом
од
929.372,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда и емитовање 30
медијских садржаја. Тема медијских садржаја
је начин живота и свакодневица пет особа са
инвалидитетом у руралним срединама
Златиборског округа. Опис активности је
уопштен и недовољно разрађен. Није
прецизно
дефинисана
усклађеност
планираних активности са циљевима,
очекиваним резултатима и потребама циљних
група. Буџет пројекта је предимензиониран.

8.

9.

Бечеј

Бујановац

''Инфо -НБ''

Наш свет је и
ваш свет

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 868.760,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
686.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Пројектом је превиђена израда и емитовање
6 документарних видео прилога на порталу
''Webinfo''. Планирано је да шест особа са
инвалидитетом представи своје животне
приче. Упитан је степен утицаја пројекта на
квалитет информисања циљне групе. План
реализације пројектних активности није
довољно
прецизан.
Буџет
је
предимензиониран у односу на планирани
број и обим медијских садржаја на порталу.

Инфоактивист
- Организација
за развој и
демократију
Бујановац

Израда
специјализовани
х репортажа о
могућностима
запошљавања и
самозапошљава
ња особа са
инвалидитетом у
Пчињском
округу

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.014.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
620.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда и емитовање 12
репортажа на порталу ''Инфоактивист''. Тема
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Р.Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

пројекта је могућност запошљавања и
самозапошљавања особа са инвалидитетом у
Пчињском округу. Опис пројекта је јако
уопштен. Резултати и индикатори нису
мерљиви нити усклађени са циљевима
пројекта. Пројектом није дефинисана
доступност особама са инвалидитетом. Опис и
план пројектних активности нису добро
образложени и разрађени. Буџет пројекта је
предимензиониран у односу на циљ и
пројектне активности.

10.

Бујановац

Албанско
културно
друштво
"Перспектива"
- дневне и
периодичне
новине

Особа са
инвалидитетом Особа са својим
правима

46

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 832.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
665.600,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда 8 бројева специјалних
додатака у оквиру часописа ''Перспектива''.
Тема пројекта су социјалне и физичке
баријере са којима се суочавају особе са
инвалидитетом. Циљ пројекта није прецизно
дефинисан. Значај пројекта је недовољно
образложен. Опис активности није детаљно
разрађен. Упитни су резултати пројектних
активности и степен утицаја на циљну групу.
Буџет пројекта је технички неисправан.

Р.Б.

11.

12.

МЕСТО

Бујановац

Ваљево

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Центар за
демократију и
едукацију Долина

УГ Дијалог

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

Није срамно
бити
АУТИСТА!

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 995.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање
пројекта
износом
од
730.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Тема пројекта су деца и млади суочени са
аутизмом и Дауновим синдромом. Планирана
је израда осам документарно-информативних
репортажа на порталу ''lugina-lajm''. Циљне
групе нису прецизно дефинисане. У предлогу
пројекта не препознају се мере потребне за
постизање резултата и циља пројекта. Опис
активности је веома уопштен и неразрађен.
Интерни мониторинг и евалуција нису
довољно прецизни. Одрживост пројекта није
јасно образложена. Буџет је неприхватљив са
становишта економске оправданости с
обзиром на циљ и пројектне активности.

ОСИ: Видљиви,
активни и
информисани

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.315.500,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
958.500,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда 69 медијских садржаја
на интернет порталу ''Дијалог нет''. Циљ
пројекта је унапређење информисања особа са
инвалидитетом о начинима остваривања
људских права и унапређења медијске
писмености. Опис пројекта је уопштен, а
период реализације непрецизан. Пројектне
активности нису усклађене са циљевима,
очекиваним резултатима и потребама циљних
група.
Буџет
је
предимензиониран,
непрецизан и лоше конципиран у односу на
предвиђене пројектне активности.
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Р.Б.

13.

14.

МЕСТО

Врање

Вршац

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

Центар за
јавно
заговарање
демократије ЦЕДЕМ

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.378.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
1.000.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Од
Планирана је израда 96 медијских садржаја
искључености до
уз учешће особа са инвалидитетом у
инклузије
Пчињском округу. Сврха пројекта је допринос
препознатљивости проблема особа са
инвалидитетом и развој инклузивног друштва.
Предлог пројекта је уопштеног карактера.
Упитан је степен утицаја пројектних
активности на информисаност циљне групе.
Буџет је предимензиониран и није у складу са
пројектним активностима.

Канцеларија
''Стварност
тишине''

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.400.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
1.000.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда 80 медијских садржаја
на порталу ''znakovnijezik.rs''. Пројекат је
замишљен као серијал информативних
прилога који се објављују на веб порталу.
Пројекту недостаје заступљеност иновативног
елемента и новинарско истраживачког
приступа. Нема јасно дефинисане теме
пројекта. Опис активности није детаљно
образложен и није у складу са циљевима и
очекиваним резултатима. Буџет пројекта је
предимензиониран у делу персоналних
трошкова.

''Право на
информисање И ми имамо
право да знамо
на знаковном
језику'' (Right to
information - and
We have Right to
know the sign
language''
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Р.Б.

15.

16.

17.

МЕСТО

Ковин

Крагујевац

Крушевац

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Удружење
грађана за
унапређење
људских права
и културу
комуникације
"Центар за
културу
комуникације"

Удружење
грађана
''Експрес''
Крагујевац

Удружење
грађана
"Ластавица"

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 668.023,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање
пројекта
износом
од
550.023,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Људи од којих је Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
и казна ''боље
Teма пројекта је радни статус инвалида рада.
решење''
Планирана је израда и објављивање 14
текстова на порталу ''kovinac.rs''. Циљ пројекта
није јасно дефинисан и нереално је постављен.
Лоше је образложен опис активности. Упитан
је степен утицаја пројекта на квалитет
информисања циљне групе. Буџет пројекта је
предимензиониран у односу на предложене
пројектне активности.

''Живети без
баријера''

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 522.240,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
406.440,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Тема пројекта је унапређење положаја особа
са инвалидитетом. Планирана је израда и
емитовање 60 медијских садржаја на
''Хуманитарном радију''. Пројекат је уопштен,
а циљ није усклађен са планираним
активностима. Упитан је степен утицаја
пројекта на квалитет информисања циљне
групе. Постоје неприхватљиви трошкови у
буџету.

''Право деце
ометене у
развоју''

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.163.320,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
930.656,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
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Р.Б.

18.

МЕСТО

Крушевац

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Центар за
истраживачко
новинарство
Крушевац Цинк

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Социјално
предузетништво
као начин за
запошљавање
особа са
инвалидитетом
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

Планирана је производња и емитовање 14
телевизијских емисија у трајању од по 20
минута. Циљ пројекта је повећање степена
информисаности грађана Крушевца о значају
систематских прегледа деце и ране
дијагностике болести. Подносилац пројекта
није препознао терминолошку осетљивост
теме што доводи у питање ефекте пројекта.
Недостатак терминолошке осетљивости код
оваквих тема би чак могао да има и негативне
ефекте на квалитет јавног информисања.
Пројектне
активности
нису
довољно
разрађене и усклађене са циљевима,
очекиваним резултатима и потребама циљних
група. Буџет пројекта је предимензиониран, а
део оперативних трошкова је неприхватљив
на овом Конкурсу.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 710.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
540.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда и објављивање 100
медијских
садржаја
на
порталу
''krusevacpress''. Тема пројекта је могућност
запошљавања особа са инвалидитетом кроз
социјално предузетништво. Циљне групе нису
прецизно дефинисане. Подносилац пројекта
није препознао терминолошку осетљивост
теме што доводи у питање ефекте пројекта.
Резултати и индикатори резултата нису
усклађени са циљевима пројекта. Нема
иновативног елемента нити новинарско
истраживачког приступа. Опис активности
није усклађен са бројем медијских садржаја.
Препознат је значај теме, али није довољно
разрађен опис активности. Недостаје садржај
и логика повезаности описа активности са
циљем и резултатима пројекта.

Р.Б.

19.

20.

МЕСТО

Ниш

Ниш

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Медиа и
реформ центар
Ниш

Удружење
грађана
"Ветрењача"
Ниш

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

''Изађи и
победи!''

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 760.800,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
567.600,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Циљ пројекта је сензибилисање грађана
Ниша и јужне Србије за проблеме и потребе
особа са инвалидитетом представљањем
њихових
свакодневних
проблема,
са
посебним акцентом на оне који се баве
спортом.
Планирана је израда четири
документарне емисије у трајању од по 20
минута, четири текста и организовање
трибине. Опис пројекта није прецизно
дефинисан. Резултати и индикатори резултата
нису у складу са наведеним циљем пројекта.
Упитан је степен утицаја пројекта на квалитет
информисања циљне групе.

''Константиново
раскршће''

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.267.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
950.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда аудио књиге
''Константиново раскршће'' и документарно информативне репортаже. Циљ пројекта је
унапређење положаја слепих и слабовидих
особа
бољим
приступом
савременим
књижевним делима. Значај пројекта je
уопштено образложен. Упитан је степен
утицаја пројекта на квалитет информисања
циљне групе. Анализа ризика је непрецизно
дефинисана.
Буџет
је
нереалан
и
предимензиониран.
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Р.Б.

21.

22.

23.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Ниш

Удружење за
развој
квалитета
живота и рада
грађана
"Humanis"
Ниш

Проблеми особа
са инвалдитетом
у руралном
подручју

Ниш

Саветодавниинформативни
маркетинг
центар ''АИМ
Центар''

Запосли,
ОСнажИ

УГ "Journalistic
plan"

Прессек недеље
за особе
оштећеног слуха
(Серијал
недељних
емисија кратке
форме, које ће

Нови Пазар
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.290.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање
пројекта
износом
од
990.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Тема пројекта је информисање јавности о
проблемима са којима се суочавају особе са
инвалидитетом у руралним подручјима југа
Србије. Планирана је израда и емитовање 80
медијских садржаја на порталу ''Слово југа''.
Опис пројекта је уопштеног карактера.
Предлог пројекта није усклађен са потребама
и приоритетима циљних група. Нема
економске оправданости предлога буџета у
односу на циљ и пројектне активности.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.272.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање
пројекта
износом
од
984.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Teма пројекта је економско оснаживање и
инклузија особа са инвалидитетом и њихових
породица. Планирана је израда и емитовање
60 медијских садржаја на два портала. Опис
активности није добро разрађен. Медијски
садржај није јасно дефинисан. Недостаје
иновативни елемент у пројекту и новинарско
истраживачки приступ. Буџет пројекта је
предимензиониран у делу персоналних
трошкова.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 604.100,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
465.500,00 динара, што не прелази 80%

Р.Б.

24.

25.

МЕСТО

Нови Пазар

Нови Пазар

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

информисати
особе оштећеног
слуха о важним
догађајима у
региону)

вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда 20 информативних
емисија за особе оштећеног слуха. Циљ
пројекта је информисање глувих и наглувих о
главним догађајима у локалној заједници.
Није препознат значај пројекта са становишта
приритета
циљних
група.
Нема
заступљености иновативног елемента у
пројекту, нити новинарско истраживачког
приступа.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 693.500,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
452.800,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Сврха
пројекта
је
унапређивање
запошљавања особа са инвалидитетом.
Планирана је израда пет медијских садржаја и
промотивног спота. Опис пројекта је уопштен.
Није прецизно дефинисана усклађеност
планираних активности са циљевима,
очекиваним резултатима и потребама циљних
група. Примарна циљна група није у складу са
наведеним циљем пројекта. Резултати
пројектних
активности
и
индикатори
резултата
нису
мерљиви.
Буџет
je
предимензиониран у делу персоналних
трошкова.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 803.600,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
636.800,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда четири документарне
емисије у трајању од по 30 минута. Циљ
пројекта је остваривање једнакости особа са

Локал медиа
план

Позитивне
праксе из
локалне
заједнице у
запошљавању
особа са
инвалидитетом

'A1 -нет''

Знањем и
активизмом
против
предрасуда и
дискриминација
ОСИ
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Р.Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

инвалидитетом кроз подизање свести
друштва, а посебно младих. Циљ пројекта је
лоше дефинисан. Опис активности није
прецизиран и довољно разрађен. Уопштенo су
дефинисане циљне групе, што умањује
могућност мерљивости резултата.У пројекту
није препознат иновативни елемент и
новинарско истраживачки приступа. У буџету
се налазе неприхватљиви персонални
трошкови.

26.

27.

Нови Сад

Удружење
НВО Color
media events

Жене живе и на
селу

Нови Сад

Удружење
грађана
''Phralipe Novi
Sad''

''Информацијом
и едукацијом
против
дискриминације
II део''
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Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 2.150.800,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
800.300,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда 50 медијских садржаја
разних формата. Тема пројекта је живот жена
са инвалидитетом у руралним срединама.
Опис активности није прецизан и довољно
разрађен. Лоше су дефинисане циљне групе.
Нису
дефинисане
тематске
целине
планираних медијских садржаја. Пројекат
нема иновативне елементе, нити новинарско
истраживачки
приступ.
Резултати
и
индикатори резултата нису у складу са
циљевима. Буџет је предимензиониран и код
оперативних
трошкова
се
налазе
неприхватљиве ставке за које се тражи
суфинансирање.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 563.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
433.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда пет часова радијског
програма
намењеног
особама
са

Р.Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

инвалидитетом на српском и ромском језику.
Тема пројекта су различити облици
дискриминације. Опис пројекта је уопштен и
непрецизан.
Нису
јасно
образложене
пројектне активности. Нису дефинисане
тематске целине планираних медијских
садржаја. У пројекту нема заступљености
иновативног
елемента
и
новинарско
истраживачког
приступа.
Нису
јасно
дефинисани приоритети циљне групе.

28.

Нови Сад

Друштво
новинара
Војводине

Медијска
подршка у
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 519.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
414.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Тема пројекта је могућност запошљавања
особа са инвалидитетом. Планирана је израда
и емитовање шест медијских садржаја на
порталу. Опис активности је веома уопштен.
Не уочава се логика повезаности активности
са циљевима и резултатима пројекта. Циљ
није прецизно дефинисан. Резултати и
индикатори резултата нису усклађени са
циљевима пројекта.

Р.Б.

29.

30.

МЕСТО

Смедерево

Суботица

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Удружење за
промовисање
слободе
изражавања Подунавска
иницијатива

Хрватска
независна
листа

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

''заштО (да) Се
бавИм спортом''

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 880.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
640.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Циљ пројекта је унапређење информисања
особа са инвалидитетом и шире јавности о
спортским успесима и резултатима особа са
инвалидитетом, у циљу промовисања
бављења спортом и већег укључивања особа
са инвалидитетом у различите спортске
активности. Планирана је израда 16 медијских
садржаја. Опис планираних пројектних
активности је уопштен, није детаљно и
прецизно
образложен.
Резултати
и
индикатори резултата нису мерљиви. Буџет
пројекта је предимензиониран за планирани
број медијских садржаја на порталу.

Читај ми све
вијести

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 720.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
510.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда и емитовање 130
медијских садржаја на порталу. Тема пројекта
је положај особа са инвалидитетом. Предлог
пројекта
је
уопштен.
Нису
јасно
идентификовани проблеми са којима се
суочава циљна група. План реализације
пројектних активности није усклађен са
циљевима, очекиваним резултатима и
потребама циљних група. Упитан је степен
утицаја пројекта на квалитет информисања
циљне групе.
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Р.Б.

31.

32.

МЕСТО

Ужице

Ужице

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Удружење
Ужички
центар за
људска права и
демократију

Удружење
грађана НВО
"Ужицемедиа"

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

''Партиципација
ОСИ у јавном
животу локалне
заједнице''

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.070.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање
пројекта
износом
од
750.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирано је израда и емитовање 20
получасовних ТВ емисија. Тема пројекта је
право
особа
са
инвалидитетом
на
благовремено информисање. Опис пројекта
није прецизно дефинисан. Резултати и
индикатори резултата нису у складу са
циљевима
пројекта.
Буџет
је
предимензиониран у делу персоналних
трошкова.

''И ми смо ту
ужички свете''

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 626.600,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање
пројекта
износом
од
461.600,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је производња и емитовање 15
медијских садржаја на порталу. Циљ пројекта
је побољшање информисаности грађана
Ужица и Златиборског округа о проблемима
слепих и слабовидих. Упитан је степен
утицаја пројекта на квалитет информисања
циљне групе. Значај пројекта је уопштено и
непрецизно дефинисан. Нема иновативног
елемента
у
пројекту
и
новинарско
истраживачког приступа. Трошкови у буџету
су нереално планирани.
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Р.Б.

33.

34.

МЕСТО

Чачак

Алексинац

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Удружење
Пулс медија

Друштво за
информисање
''АЛ прес'' доо
Алексинац

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

'Упознајте нас''

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 640.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
500.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Teма пројекта је свакодневни живот особа са
инвалидитетом. Планирана је израда и
емитовање 24 текста на порталу. Тема
пројекта је лоше конципирана. Опис пројекта
је уопштен. Не препознаје се значај
предложених пројектних активности и
њихова усклађеност са циљевима, очекиваним
резултатима и потребама циљних група.

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 567.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање
пројекта
износом
од
402.000,00 динара, што не прелази 80%
Нисмо сами вредности пројекта, нити износе утврђене
проблем лица са
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
инвалидитетом
Планирана је израда и емитовање шест
из угла новинара
медијских садржаја на ''Радио Алексинцу'',
са
месечницима ''Новости југа'' и ''АЛ новине'' и
инвалидитетом
на порталима ''Алпрес'' и ''Сокопрес''. Опис
активности није усклађен са циљевима и
очекиваним резултатима пројекта. Резултати
и индикатори резултата нису довољно
мерљиви. Није препознат иновативни елемент
и новинарско истраживачки приступ.
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Р.Б.

35.

36.

МЕСТО

Београд

Београд

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Водич за
родитеље
д.о.о.

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

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

Инклузивно
образовање примери добре
праксе

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.294.400,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
976.200,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је производња и емитовање 10
документарно-образовних ТВ репортажа.
Тема пројекта је инклузивно образовање.
Пројекат нема јасно дефинисане теме
медијских садржаја. Циљ пројекта није
прецизно дефинисан. Опис активности није
образложен.
Резултати
и
индикатори
резултата нису довољно мерљиви. Буџет
пројекта је предимензиониран и у њему се
налазе
и
неприхватљиви
оперативни
трошкови.

И ми хоћемо да
будемо ђаци!

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.008.000,00
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 израда и емитовање 60
медијских садржаја у дневном листу ''Данас'' и
на порталу ''данас.рс''. Тема пројекта је
приступ особа са инвалидитетом образовању,
стање и мере за његово побољшање.
Подносилац пројекта је изабрао добру тему,
али је лоше образложен пројекат. Циљ
пројекта је уопштено формулисан. Опис
планираних активности није довољно
усклађен
са
циљевима,
очекиваним
резултатима и потребама циљних група.
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Р.Б.

37.

38.

МЕСТО

Београд

Београд

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Југословенска
бизнис мрежа
д.о.о YU-BINET

Adria media
magazine д.о.о.

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

Документарно –
информативно едукативни ТВ
серијал ''Нас је
10%''

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 4.159.520,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
984.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда 20 получасовних ТВ
емисија. Циљ пројекта је подизање свести код
грађана и надлежних институција. Циљ и
значај пројекта нису добро дефинисани. Лоше
је конципиран пројекат. Опис активности није
прецизан и довољно разрађен. Одрживост
није добро образложена. Буџет пројекта је
предимензиониран у делу оперативних
трошкова.

Koмплетна жена

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.797.930,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
999.930,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда и емитовање 6
медијских садржаја, три текста у штампаном
издању и три текста у дигиталном издању
магазина ''Elle''. Teма пројекта је оснаживање
жена са инвалидитетом. Опис планираних
пројектних активности није прецизно
разрађен и усклађен са циљевима, очекиваним
резултатима и потребама циљних група. Из
приложених индикатора не може се
проценити мера утицаја активности на
резултате пројекта. Предложеним пројектом
не остварује се у довољној мери утицај на
квалитет информисања циљне групе. Буџет је
предимензиониран и није усклађен са
пројектним активностима, потребама и
приоритетима циљних група.
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Р.Б.

39.

40.

МЕСТО

Београд

Бор

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

Медија центар
доо предузеће
за издаваштво
и новинску
делатност
Београд

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.630.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
994.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Инвалидност без
Планирана је израда девет медијских
заштите
садржаја. Тема пројекта је запошљавање и
радни статус инвалида и ивалида рада. Циљ
пројекта
није
јасно
дефинисан
и
преамбициозно је постављен.
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.

Друштво са
ограниченом
одговорношћу
за издавање
новина ''ММ
бонед'' Бор

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 669.865,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
535.864,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је објава 16 медијских садржаја.
Тема пројекта је положај особа са
инвалидитетом. Опис пројектних активности
је уопштен и непрецизан. Активности нису
довољно разрађене и усклађене са потребама
циљних група. Резултати и индикатори
резултата нису у складу са циљевима пројекта
и нису мерљиви. Нема заступљености
иновативног елемента у пројекту и
новинарско истраживачког приступа.

"Подигнимо
рампу"
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Р.Б.

41.

42.

МЕСТО

Бор

Бор

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Штампа, радио
и филм д.о.о.
Бор

ПР Саша
Трифуновић,
Агенција за
консалтинг и
менаџмент,
пресс центар
ИСТ медиа

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

''Градим боље
сутра''

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
износом
од
960.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда и емитовање 12
получасовних радио емисија. Тема пројекта је
запошљавање особа са инвалидитетом.
Сврха пројекта није прецизно дефинисана.
Нема заступљености иновативног елемента у
пројекту и новинарско истраживачког
приступа.
Буџет
пројекта
је
предимензиониран и није усклађен са
пројектним активностима.

"Мој дан"

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 633.600,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање
пројекта
износом
од
505.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда и емитовање 8 ТВ
емисија у трајању од 10 до 12 минута. Тема
пројекта је живот особа са инвалидитетом у
Борском и Зајечарском округу. Опис пројекта
је уопштен. План реализације пројектних
активности није довољно разрађен нити
усклађен са очекиваним резултатима и
потребама циљних група. Предложеним
пројектом не остварује се у довољној мери
степен утицаја на квалитет информисања
циљне групе.
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Р.Б.

43.

44.

МЕСТО

Бор

Брус

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Јовица Зечевић
ПР
производња
кинематографс
ких дела
Ag&Pro Jonas

Наталија
Московљевић
Милетић ПР
издавање
новина ''Old
partners'' Брус

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

Различита
(не)једнакост

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 936.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
736.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда 6 ТВ емисија. Сврха
пројекта је представљање проблема особа са
инвалидитетом гледаоцима и представницима
релевантних институција. Циљ пројекта је
прешироко дефинисан. Опис планираних
активности је непрецизан и није усклађен са
циљевима, очекиваним резултатима и
потребама циљних група. Буџет пројекта је
предимензиониран.

Корак ка
једнакости

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.246.800,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање
пројекта
износом
од
990.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда и емитовање 26
медијских садржаја на порталу. Циљ пројекта
је да анимира заједницу да се активније
укључи
у
социјализацију
особа
са
инвалидитетом. Пројекат је општег карактера
и нема иновативне елементе и новинарско
истраживачки
приступ.
Планиране
активности су преуско дефинисане и
концентрисане на проблеме једног удружења,
због чега није у довољној мери остварен јавни
интерес.
Предлагач
пројекта
користи
погрешну терминологију. Буџет пројекта је
предимензиониран.
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Р.Б.

45.

46.

МЕСТО

Брус

Бујановац

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Радиотелевизија
Брус д.о.о.

Радио
телевизија
Бујановац
д.о.о.

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

"За друштво
једнаких"
серијал емисија
из области
унапређења
квалитета
живота особа са
инвалидитетом

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 926.795,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање
пројекта
износом
од
741.295,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда и емитовање 14
полусатних ТВ емисија. Циљ пројекта је
допринос подизању нивоа информисаности и
јачању свести грађана Општине Брус о
потребама, правима и способностима особа са
инвалидитетом. Пројекат је непрецизан,
уопштен и не таргетира циљну групу на прави
начин. Пројектне активности нису довољно
разрађене, нити усклађене са очекиваним
резултатима и потребама циљних група. Нема
иновативног
елемента
и
новинарско
истраживачког приступа. Буџет је нереалан у
делу персоналних трошкова.

''Моје боље
сутра''

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.041.080,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање
пројекта
износом
од
831.640,00 динара што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда 20 медијских садржаја.
Циљ
пројекта
је
повећање
нивоа
информисаности родитеља и друштвене
заједнице о значају социјализације деце са
инвалидитетом и њихова интеграција. Нема
заступљености иновативног елемента у
пројекту и новинарско истраживачког
приступа. Упитан је степен утицаја пројекта
на квалитет информисања циљне групе. Буџет
пројекта је предимензиониран.
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Р.Б.

47.

МЕСТО

Ваљево

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

РТВ Марш доо
Ваљево

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

''Ја то могу''
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.212.200,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
965.100,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Пројектом је предвиђена израда три ТВ
емисије у трајању од по 20 минута. Циљ
пројекта је указивање на значај интеграције
особа са инвалидитетом у друштвене токове.
Из описа пројекта се не уочавају реални
проблеми и потребе циљне групе. Циљ
пројекта није реално постављен и не може се
проценити његова остваривост у пракси.
Недостаје иновативни елемент у пројекту и
новинарско истраживачки приступ. Буџет је
предимензиониран и у њему постоје
неприхватљиви трошкови.

Р.Б.

48.

49.

МЕСТО

Kраљево

Власотинце

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Предузеће за
издавачку
делатност,
радио и
телевизију
''Мелос'' д.о.о.
Краљево Телевизија
Мелос

Предузеће за
радио и ТВ
дифузију Гага
д.о.о.

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

''Искорак'',
емисија о
запосленим
инвалидима

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 740.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
586.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Тема пројекта је запошљавање особа са
инвалидитетом. Планирана је израда и
емитовање 5 ТВ емисија у трајању од 35 до 45
минута. Циљ није јасно дефинисан и не може
се проценити његова остваривост у пракси.
Нема иновативног елемента и новинарско
истраживачког приступа. Медијски садржај
није јасно дефинисан. Опис активности није
усклађен
са
циљевима,
очекиваним
резултатима и потребама циљних група. Из
приложених индикатора не може се
проценити мера утицаја активности на
резултате пројекта.

''Да видљиви не
буду
невидљиви''

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 797.200,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање
пројекта
износом
од
617.200,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је производња и емитовање 14
медијских садржаја. Циљ пројекта је
информисање јавности о положају и правима
особа са инвалидитетом. Из описа пројекта се
не уочавају реални проблеми и потребе циљне
групе. Медијски садржаји нису прецизно
дефинисани. Предложеним пројектом не
остварује се, у довољној мери, утицај на
квалитет информисања циљне групе. Опис
активности није усклађен са циљевима,
очекиваним резултатима и потребама циљних
група.
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Р.Б.

50.

51.

МЕСТО

Врање

Врање

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Агенција за
маркетинг
Skay Media
Team Милош
Стошић ПР

Врањска плус
д.о.о.

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

Исти смо сви!

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.035.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
585.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је производња и емитовање 12
получасовних радио емисија. Тема пројекта је
интегрисање особа са инвалидитетом у
друштвене и социјалне токове. Медијски
садржај није јасно дефинисан, као ни
концепција
радио
емисија.
Нема
заступљености иновативног елемента, нити
новинарско истраживачког приступа. Нема
јасно дефинисаних тема у оквиру планираних
медијских садржаја. Нису јасно дефинисани
приоритети циљне групе.

Живот и снови

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.690.400,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
994.600,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је производња десет медијских
садржаја. Тема пројекта је информисање о
оболелима од мултипле склероза и
параплегије.
Нема
заступљености
иновативног елемента нити новинарско
истраживачког приступа. Нису довољно
усклађене планиране активности са циљевима
и очекиваним резултатима. Буџет пројекта је
предимензиониран.
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Р.Б.

52.

53.

МЕСТО

Врање

Врање

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

ТВ Инфо пулс
доо Врање

Радио
телевизија
Врање д.о.о.

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Положај и
активности
особа са
инвалидитетом

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.297.500,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
910.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда и емитовање 4 ТВ
емисије. Тема пројекта је информисање
јавности о положају и активностима особа са
инвалидитетом. Пројекат се у највећој мери
своди на остваривање примарне функције
самог
медија,
односно
производњу
информативног програма без специфичних
циљева. Медијски садржај није јасно
дефинисан. Нема заступљености иновативног
елемента, нити новинарско истраживачког
приступа. Нису јасно дефинисани приоритети
циљне групе.

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.267.010,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање
пројекта
износом
од
1.000.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
''Лепота без
Планирана је производња и емитовање 40
сведока'' ТВ
медијских садржаја. Тема пројекта је
серијал посвећен
слободно време особа са инвалидитетом у
Оси
смислу иновативних могућности. Пројекат
није усклађен са приоритетима циљне групе.
Низак је степен утицаја пројектних
активности на квалитет информисања циљне
групе. У пројекту нема заступљености
иновативног
елемента
и
новинарско
истраживачког приступа. Буџет пројекта је
предимензиониран.
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Р.Б.

54.

55.

МЕСТО

Врање

Зајечар

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Радио
телевизија
Врање д.о.о.

Агенција за
производњу
радио и
телевизијских
програма
Студио 101,
Зоран Николић
ПР

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

Зовем се исто

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.263.350,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање
пројекта
износом
од
949.800,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је производња и емитовање 40
медијских садржаја. Тема пројекта је
социјални статус и стандард особа са
инвалидитетом. Опис активности није
довољно разрађен и усклађен са циљевима.
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. Буџет
пројекта је предимензиониран.

Зар нисмо сви
различити?

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.114.000,00
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 израда и емитовање 3 ТВ
емисије. Циљ пројекта је подизање нивоа
информисаности особа са инвалидитетом.
Пројекат се у највећој мери своди на
остваривање примарне функције самог
медија, односно производњу информативног
програма, без специфичних циљева и
конкретних резултата. Нема иновативног
елемента и новинарско истраживачког
приступа. Предимензиониран је буџет
пројекта.
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Р.Б.

56.

57.

МЕСТО

Зајечар

Инђија

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Анђела
Рисантијевић,
ПР ''Компас
Медиа'' Зајечар

Предузеће за
информисање
и трговину
Мега доо,
Инђија

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

''Померамо
границе''

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 760.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
600.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда 3 краткометражна
филма. Циљ пројекта је афирмација
достигнућа троје младих са инвалидитетом.
Тема пројекта је добро изабрана, али опис
активности није довољно разрађен. Нису
дефинисане мере неопходне за реализацију
пројекта. Индикатори нису добро дефинисани
и усклађени са планираним активностима.
Нису наведени технички капацитети које
подносилац пројекта поседује, а који су
неопходни за реализацију пројекта. Буџет
пројекта је предимензиониран за планирани
број медијских садржаја.

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 598.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање
пројекта
износом
од
470.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Инклузија или Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
илузија, првих
Планирана је израда и емитовање 4 радио
десет
емисије. Тема пројекта су могућности и
искуствених
домети инклузије. Опис предлога пројекта је
година - шта смо веома уопштен. Опис активности није
научили?
усклађен
са
циљевима,
очекиваним
резултатима и потребама циљних група. Из
приложених индикатора не може се
проценити мера утицаја активности на
резултате пројекта. Предложеним пројектом
не остварује се у довољној мери степен
утицаја на квалитет информисања циљне
групе.
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58.

59.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Кладово

Друштво са
ограниченом
одговорношћу
за радио и
телевизију
РТВ Кладово

Крагујевац

Привредно
друштво за
новинско
издавачку
делатност
Јавност доо,
Крагујевац

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.250.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
1.000.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Пројекат има за циљ да унапреди положај
особа са инвалидитетом. Планирана је израда
Живот без
5 емисија у трајању од по 20 до 30 минута.
различитости и
Тема је уопштеног карактера и бави се
предрасуда
свакодневним
животом
особа
са
инвалидитетом у локалној заједници. Из
описа пројекта се не уочавају реални
проблеми и потребе циљне групе. Опис
активности није довољно прецизан и
разрађен. Није обезбеђена одрживост пројекта
након завршетка финансирања од стране
органа који расписује Конкурс. Буџет пројекта
је предимензиониран за планирани број
медијских садржаја.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 643.800,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
515.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
"Деца са
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
инвалидитетом у
Основна тема пројекта су мере које треба
медијима"
предузети у локалној средини на унапређењу
положаја деце са инвалидитетом. Планирана
је израда 20 медијских садржаја. Дефинисане
циљне групе нису у складу са циљем пројекта.
Буџет је нереалан и у њему постоје
неприхватљиви трошкови, попут трошкова
освежења или трошкова за набавку блокова,
оловака и фасцикли.

71

Р.Б.

60.

61.

МЕСТО

Крагујевац

Крагујевац

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Мирослав Чер
ПР Рекламна
агенција
''Герила АДВ''
Крагујевац

Радио 9 доо

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 604.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
483.200,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Крагујевчанке са Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
инвалидитетом Планирана је израда 15 медијских садржаја.
од девојчица до Циљ пројекта је унапређење информисаности
бака
грађана Крагујевца о положају и потребама
жена са инвалидитетом. Пројекат се у највећој
мери своди на остваривање примарне
функције самог медија, односно производњу
информативног
програма.
Пројектне
активности нису усклађене са циљевима,
очекиваним резултатима и потребама циљних
група.

'Инклузија ти и
ја''

72

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 996.300,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање
пројекта
износом
од
797.200,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда 28 радио емисија. Циљ
пројекта
је
интеграција
особа
са
инвалидитетом у друштво. Пројекат је
уопштен, непрецизан и недовољно разрађен.
Није јасно на који начин ће особе са
инвалидитетом учестовати у реализацији
пројекта.
Буџет пројекта је технички
неисправан, јер у спецификацији расхода
подносилац
пројекта
није
тражио
суфинансирање ниједног трошка.

Р.Б.

62.

63.

МЕСТО

Крагујевац

Краљево

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Предузеће за
радио
емитовање
''Радио 34'' доо

Марина
МиљковићДабић ПР,
Продукција
Prime Time

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

'Школа за све''

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 630.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање
пројекта
износом
од
504.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Тема пројекта је инклузивно образовање.
Планирана је израда 10 једночасовних радио
емисија. Подносилац пројекта није препознао
терминолошку осетљивост теме, што доводи у
питање ефекте пројекта. Нема иновативног
елемента и новинарско истраживачког
приступа. Опис активности није разрађен,
нити усклађен са циљевима и очекиваним
резултатима пројекта.

Социјално
предузетништво
- шанса за
економско
оснаживање
ОСИ

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 879.090,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
642.090,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планиранa је израда 9 медијских садржаја.
Тема пројекта је социјално предузетништво.
Преамбициозно је постављен циљ пројекта.
Теме медијских садржаја нису јасно
дефинисане. Нема иновативних елемената и
новинарско
истраживачког
приступа.
Неизвестан је степен утицаја пројекта на
квалитет информисања циљне групе. Буџет
пројекта је нереалан у односу на планиране
активности.
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64.

65.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Краљево

КЦМК-Центар
д.о.о.

Краљево

ДОО
Краљевачка
телевизија

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.568.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
996.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
'Заборави
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
самоћу - укључи
Планирана је израда 16 ТВ емисија у трајању
се''
од по 15 минута. Тема пројекта је интеграција
глувих и наглувих лица у локалну заједницу.
Нема јасно идентификованих потреба циљне
групе. Циљ није јасно дефинисан и не може се
проценити његова остваривост у пракси.
Буџет је предимензиониран и није усклађен са
пројектним активностима.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.712.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
975.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда и емитовање 12
медијских садржаја. Тема пројекта су
проблеми и потребе деце са инвалидитетом, са
''Образовање без
посебним акцентом на доступност њиховог
дискриминације''
права на образовање. Пројекат се у највећој
мери своди на остваривање примарне
функције самог медија, односно производњу
информативног програма без специфичних
циљева и конкретних резултата. Циљ пројекта
и опис активности су уопштени. Нису
наведени конкретни планирани медијски
садржаји.
Нису
усклађене
планиране
активности са циљевима и очекиваним
резултатима.
Буџет
пројекта
је
предимензиониран.
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66.

67.

МЕСТО

Краљево

Крушевац

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

Агенција за
продукцију
телевизијског
програма
MaxMari
Production

Стоп
дискриминацији
деце са
сметњама у
развоју

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.018.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
810.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда 10 видео прилога и
емитовање на порталу. Тема пројекта је
проблем
дискриминације
младих
са
инвалидитетом. Циљ пројекта је непрецизно
дефинисан. Опис планираних активности је
уопштен и није усклађен са циљевима,
очекиваним резултатима и потребама циљних
група. Нису наведени актери, мере и радње
неопходне за постизање циља и резултата.
Одрживост
пројекта
је
непрецизно
дефинисана.
Резултати
и
индикатори
резултата су лоше постављени и нису
мерљиви. Буџет пројекта је нереално висок у
односу на планиране активности.

Агенција за
консалтинг
Лотис, Саша
Пауновић ПР

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 640.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
500.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Спортски успеси
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
особа са
Планирана је израда 100 медијских садржаја
инвалидитетом у
који ће бити објављени на порталима
Расинском
''krusevacpress'' i ''krusevac.link''. Тема пројекта
округу
су успеси спортског друштва ''Палестра'' из
Крушевца чији су чланови особе са
инвалидитетом. Опис активности није
довољно разрађен и усклађен са циљевима,
очекиваним резултатима и потребама циљних
група. Резултати и индикатори резултата нису
у складу са циљевима пројекта.
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Р.Б.

68.

69.

МЕСТО

Крушевац

Крушевац

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Друштво са
ограниченом
одговорношћу
АЛБОС за
производњу
промет
издавачку
делатност
Крушевац

Радио
телевизија
Крушевац
д.о.о.

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

Уклонимо
баријере заједно

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.272.100,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
994.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда и објављивање 15
аналитичких текстова. Тема пројекта су
архитектонске баријере за особе са
инвалидитетом у Крушевцу. Нису наведени
актери, средства и мере за производњу
медијског садржаја. У пројекту нема
иновативног
елемента
и
новинарско
истраживачког приступа. Буџет пројекта је
предимензиониран и није усклађен са
пројектним активностима.

Право на живот,
породице особа
са
инвалидитетом

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.253.800,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
998.800,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Пројектом је планирана производња и
емитовање 44 медијска садржаја. Тема
пројекта је социјално - економска одрживост
породица
особа
са
инвалидитетом.
Пројектом се планира суфинансирање
редовних информативних активности, што
доводи у питање остваривање намене
Конкурса и мерљивост индикатора који
омогућавају праћење реализације пројекта.
Буџет је предимензиониран и није у складу са
описом активности.
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Р.Б.

70.

71.

МЕСТО

Лесковац

Лесковац

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Предузеће за
емитовање
радио
програма и
трговину
Радио „016“
д.о.о. Лесковац

Горица
Станисављеви
ћ ПР Радња за
телевизијску
продукцију
Клисура
маркетинг
Грделица

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

Информисањем
против
предрасуда

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 885.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
675.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда и емитовање 16
получасовних радио емисија. Циљ пројекта је
промена ставова друштва о проблемима особа
са инвалидитетом. Нереално су дефинисани
тема и циљ пројекта. Резултати и индикатори
резултата нису усклађени са циљевима
пројекта. У пројекту нема иновативног
елемента и новинарско истраживачког
приступа. Опис активности није разрађен и
усклађен са циљевима и очекиваним
резултатима.
Буџет
пројекта
је
предимензиониран.

"Да смањимо
разлике"

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 998.400,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање
пројекта
износом
од
792.400,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда и емитовање 6
полусатних ТВ емисија. Тема пројекта је
степен социјалне интегрисаности особа са
инвалидитетом. Предлог пројекта није
довољно разрађен. Нема иновативног
елемента и новинарско истраживачког
приступа.
Опис
стања,
значај
и
идентификовани проблеми са којима се
суочава циљна група су веома уопштени.
Примарна циљна група је погрешно
дефинисана.
Буџет
пројекта
је
предимензиониран у односу на планиране
активности.
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Р.Б.

72.

73.

МЕСТО

Лозница

Лозница

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Лотел плус
д.о.о.

Друштво за
издавачку
делатност
"Лого" д.о.о.

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

Серијал
телевизијских
емисија за особе
са
инвалидитетом
"На животном
раскршћу"

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.820.600,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
990.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда и емитовање 12 ТВ
емисија. Тема пројекта је положај и квалитет
живота особа са инвалидитетом. Пројекат се у
највећој мери своди на остваривање примарне
функције самог медија, односно производњу
информативног програма без специфичних
циљева и конкретних резултата. Циљне групе
нису усклађене са циљем пројекта. Опис
активности није довољно разрађен и усклађен
са циљевима и очекиваним резултатима.
Буџет је предимензиониран и није усклађен са
планираним активностима.

''Нисте сами''

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.158.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање
пројекта
износом
од
900.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је производња 20 истраживачких
текстова. Циљ пројекта је подизање
сензибилитета локалне заједнице за проблеме
родитеља и деце са инвалидитетом. Опис
активности није усклађен са циљем и
очекиваним резултатима пројекта. Нема
иновативног
елемента
и
новинарско
истраживачког
приступа.
Буџет
је
предимензиониран у делу персоналних
трошкова.
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Р.Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

74.

Неготин

Мото боем
транс д.о.о.,
oгранал ТВ
Транс

75.

Ниш

Зона плус
д.о.о.

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

''Једнаке шансе
за све''

''Једнаки у
свему''
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Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.237.500,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање
пројекта
износом
од
990.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда 10 емисија о положају
особа са инвалидитетом. Опис активности
није довољно разрађен. У пројекту нема
иновативног
елемента
и
новинарско
истраживачког приступа. Пројекат није
усклађен са потребама и приоритетима
циљних група. Из описа пројекта се не може
закључити које теме ће бити обрађене. Буџет
пројекта је предимензиниран у односу на
планиране активности. У буџету постоје и
неприхватљиви оперативни трошкови.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.462.000,00
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 израда и емитовање 20
медијских садржаја. Циљне групе пројекта су
особе са инвалидитетом и удружења особа са
инвалидитетом на југу Србије. Пројекат се у
највећој мери своди на остваривање примарне
функције самог медија, односно производњу
информативног програма. Пројекат није
усклађен са реалним проблемима и потребама
циљне групе. У опису активности нема јасних
тема медијских садржаја, планираних
средстава и актера за реализацију пројекта.
Буџет пројекта је предимензиониран и није у
складу са пројектним активностима. Редизајн
сајта
је
неприхватљив
трошак
за
суфинансирање на овом Конкурсу.

Р.Б.

76.

77.

МЕСТО

Ниш

Ниш

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

City Marketing
Centar доо

Новости
дана.рс доо
Ниш-Палилула

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

''И ја желим да
се крећем''

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.068.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање
пројекта
износом
од
700.000,00 динара што је мањи износ од
минимално прописаног Конкурсом.
Планирана је израда и емитовање 36
медијских садржаја. Циљ пројекта је
унапређење положаја особа са инвалидитетом
у Нишу. Циљ пројекта је уопштен, а циљне
групе нису прецизно дефинисане. Нема
иновативног елемента нити новинарско
истраживачког приступа. Буџет пројекта је
предимензиониран. Штампање анкетних
листића је неприхватљив оперативни трошак
на Конкурсу за суфинансирање медијских
садржаја.

''Права и
могућности
запошљавања
инвалида рада''

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.052.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање
пројекта
износом
од
840.000,00 динара што је мањи износ од
минимално прописаног Конкурсом.
Планирана је израда 48 медијских садржаја.
Тема пројекта су права и могућности
запошљавања инвалида рада. Препознат је
значај теме, али је пројекат уопштен. Нема
заступљености иновативног елемента у
пројекту и новинарско истраживачког
приступа. Индикатори успеха реализације
пројекта нису довољно мерљиви. Буџет
пројекта је предимензиониран.
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Р.Б.

78.

79.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Ниш

Нишка
телевизија
д.о.о.

''Једнакост за
све''

Ниш

Филип
Радојковић, ПР
агенција за
производњу
аудио
визуелних и
телевизијских
програма Фил
дизајн, Ниш

Запослите и нас
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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
износом
од
800.000,00 динара што је мањи износ од
минимално прописаног Конкурсом.
Планирана је израда 8 медијских садржаја.
Циљ пројекта је да се кроз интерактивни ТВ
програм упозна локална заједница са
проблемима особа са инвалидитетом. Тема
пројекта није добро разрађена. Пројекат се у
највећој мери своди на остваривање примарне
функције самог медија, односно производњу
информативног програма без специфичних
циљева и конкретних резултата. Планиране
активности нису довољно усклађене са
циљевима, очекиваним резултатима и
потребама циљних група. Резултати и
индикатори
резултата
су
погрешно
постављени. Буџет је предимензиониран у
односу на број и врсту планираних медијских
садржаја.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 740.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
592.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда 15 медијских садржаја
у трајању од по 24 минута. Тема пројекта је
запошљавање особа са инвалидитетом.
Подносилац
пројекта
није
препознао
терминолошку осетљивост теме што доводи у
питање ефекте пројекта. Резултати и
индикатори резултата нису усклађени са
циљевима пројекта. Нема иновативног
елемента и новинарско истраживачког
приступа. Опис активности је непрецизан и
недовољно разрађен. Недостаје логична
повезаност описа активности са циљем и
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81.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Ниш

Радио City ОД
Ниш

Они су срушили
баријере

Ниш

Радио
телевизија
Belle amie
д.о.о.

Заједно, једни за
друге

82

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

резултатима
пројекта.
Буџет
је
предимензиониран у делу персоналних
трошкова.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.216.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
936.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда и емитовање 60
радијских емисија у трајању од по 15 минута.
Циљ пројекта је оснаживање особа са
инвалидитетом у Нишу, да се активније боре
за сопствена права. Медијски садржај није
јасно дефинисан. Нису наведене теме које ће
бити обрађене. Циљ пројекта је уопштен.
Описа активности не садржи довољно
информација о креирању самих медијских
садржаја. Буџет је предимензиониран и није у
складу са пројектним активностима.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.242.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање
пројекта
износом
од
990.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда и емитовање 48
радијских репортажа у трајању од по 15
минута. Тема пројекта су проблеми са којима
се суочавају особе са инвалидитетом.
Пројекат се у највећој мери своди на
остваривање примарне функције самог
медија, односно производњу информативног
програма без специфичних циљева и
конкретних резултата. Лоше су дефинисане
примарне
циљне
групе.
Планиране
активности нису довољно усклађене са
циљевима, очекиваним резултатима и
приоритетима циљних група. Буџет је

Р.Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

предимензиониран у односу на број и врсту
планираних медијских садржаја.

82.

83.

Ниш

Радио
телевизија
Belle amie
д.о.о.

Кључна је
једнакост

Ниш

ДОО
Реорганизација
-Ниш

''Права и
могућности
запошљавања
ратних војних
инвалида''
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Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.246.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање
пројекта
износом
од
994.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда и емитовање 72
медијска садржаја у трајању од по 10 минута.
Циљ пројекта је допринос унапређењу
информисања особа са инвалидитетом,
њихово боље социјално укључивање и
побољшање квалитета живота. Овако
конципиран пројекат превише је уопштен и
своди се на опште информисање. Из описа
пројекта се не може проценити степен утицаја
на квалитет информисања циљне групе.
Планиране активности нису довољно
усклађене са очекиваним резултатима.
Пројекат није усклађен са реалним потребама
и приоритетима циљних група. Нема
иновативног
елемента
и
новинарско
истраживачког приступа.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.020.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање
пројекта
износом
од
800.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда 48 медијских садржаја.
Тема пројекта су права и могућности
запошљавања ратних војних инвалида.
Предложеним пројектом не остварује се у
довољној мери степен утицаја на квалитет
информисања циљне групе. Нису усклађене
планиране активности са циљевима пројекта.
Нема иновативног елемента и новинарско

Р.Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

истраживачког приступа. Буџет пројекта је
предимензиониран и није у складу са
предложеним активностима.

84.

85.

Ниш

Јелена
Љешњак ПР
Агенција за
производњу
кинематографс
ких дела,
аудиовизуелни
х производа и
телевизијског
програма
Видеовизија
Ниш

Ниш

Радња за
телевизијску
продукцију
South Media
Бранислав
Игњатовић ПР

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.242.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање
пројекта
износом
од
990.000,00 динара што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда и емитовање 48 ТВ
репортажа у трајању од по 15 минута. Циљ
пројекта је побољшање социјалног и
Невидљиви
економског положаја особа са инвалидитетом
у Нишу. Циљ пројекта је прешироко
постављен што онемогућава адекватну
мерљивост ефеката. Подносилац пројекта
није препознао терминолошку осетљивост
теме што доводи у питање ефекте пројекта.
Нема иновативног елемента и новинарско
истраживачког приступа. Опис активности
није разрађен и усклађен са очекиваним
резултатима. Буџет је предимензиониран у
односу на циљ и планиране активности.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 999.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање
пројекта
износом
од
798.000,00 динара што не прелази 80%
"Сви на спорт", вредности пројекта, нити износе утврђене
мотивациони ТВ Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
серијал за особе
Планирана је израда и емитовање 16 ТВ
са
емисија у трајању од по 10 минута. Циљ
инвалидитетом пројекта је информисање и едукација младих
са инвалидитетом о значају бављења спортом.
Медијски садржај није јасно дефинисан. Нема
увида у теме које ће бити обрађене. Планиране
активности нису довољно усклађене са
циљевима, очекиваним резултатима и
потребама
циљних
група.
Буџет
је
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МЕСТО
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предимензиониран у односу на број и врсту
планираних медијских садржаја.

86.

87.

Нови Пазар

Нова Варош

Бета Пресс
д.о.о. за
пословну
јединицу
Радио Сто
Плус из Новог
Пазара

Жељко
Дулановић ПР
издавање
новина ''Инфо
аграр'' Нова
Варош

"Живети заједно
у региону"
радијска
продукција

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
792.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда 24 получасовне
радијске емисије и 24 мултимедијална текста.
Циљ пројекта је унапређивање учествовања
особа са инвалидитетом у процесима развоја
инклузивних политика. Тема пројекта није
довољно
прецизно
дефинисана
и
конкретизована. Пројекат се у највећој мери
своди на остваривање примарне функције
самог
медија,
односно
производњу
информативног програма. Опис активности
није детаљно разрађен и усклађен са
очекиваним резултатима. Резултати и
индикатори
резултата
нису
довољно
мерљиви.
Буџет
пројекта
је
предимензиониран и није усклађен са
пројектним активностима.

''Особе са
инвалидитетом,
медијски
невидљив део
друштва''

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 604.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
460.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда 13 медијских садржаја.
Тема пројекта је слаба медијска заступљеност
особа са инвалидитетом у југозападној
Србији. Опис активности није довољно
прецизан. Из описа пројекта се не уочавају
реални проблеми и потребе циљне групе.
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МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА
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Теме пројекта нису добро дефинисане и
усклађене са приоритетима циљних група.
Медијски садржај није јасно дефинисан. Нема
увида у конкретне теме и начина на који ће
бити обрађене.

88.

Нова
Кнежевац

Центар за
информисање
Нови
Кнежевац доо

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.141.500,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
911.500,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
За живот без
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
баријера
Планирана је израда 20 медијских садржаја.
(инклузија особа Циљ пројекта је инклузија оболелих од
са
мултипле склерозе и особа са инвалидитетом
инвалидитетом и у све сфере друштва. Пројекат није усклађен
оболелих од
са реалним проблемима, потребама и
мултипле
приоритетима
циљне
групе.
Нема
склерозе)
иновативног
елемента
и
новинарско
истраживачког
приступа.
Пројекат
је
фокусиран на рад организација особа са
инвалидитетом. Упитан је степен утицаја
пројекта на квалитет информисања циљне
групе. Буџет пројекта је предимензиониран у
односу на планиране активности.
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89.

90.

МЕСТО

Нови Сад

Нови Сад

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Радио дифузно
предузеће 021
д.о.о.

Новосадска ТВ
доо Нови Сад

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

Документација подносиоца није комплетна
и пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.123.000,00
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 израда и емитовање 42
Различитост није медијска садржаја. Тема пројекта је анализа
хендикеп
положаја особа са инвалидитетом. Пројекат се
у највећој мери своди на остваривање
примарне функције самог медија, односно
производњу информативног програма без
специфичних циљева и конкретних резултата.
Нема иновативног елемента и новинарско
истраживачког
приступа.
Буџет
је
предимензиониран у односу на број и врсту
планираних
медијских
садржаја.

Сви смо једнаки

87

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.100.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
820.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда 4 медијска садржаја у
трајању од по 25 минута. Циљ пројекта је
производња медијских садржаја ради заштите
и унапређења информисања кроз превођење
на знаковни језик. Медијски садржај није
јасно дефинисан. Нема увида у теме које ће
бити обрађене. Нема иновативног елемента и
новинарско
истраживачког
приступа.
Недостаје детаљан опис активности и концепт
медијских садржаја. Нису јасно назначени
мерљиви индикатори који омогућавају
праћење реализације пројекта. Буџет није
усклађен са обимом медијског садржаја који је
предвиђен предлогом пројекта.

Р.Б.

91.

92.

МЕСТО

Пирот

Пирот

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Привредно
друштво
Телевизија
Пирот д.о.о.

Друштво са
ограниченом
одговорношћу
П канал Пирот

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

"Заједно'' - ТВ
водич за бољу и
лакшу
комуникацију са
особама са
инвалидитетом

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.154.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
735,000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда и емитовање 6 кратких
ТВ формата. Пројектом је планирана
едукација гледалаца, како да боље и лакше
комуницирају са особама са инвалидитетом?
Тема пројекта није довољно разрађена, иако
постоји потреба за промоцију комуникације са
особама са инвалидитетом. Опис активности
није довољно прецизан и усклађен са
циљевима, очекиваним резултатима и
потребама циљних група. Не препознају се
актери, средства и мере неопходне за
постизање жељених резултата. Индикатори
нису довољно објашњени и није могуће
проценити мерљивост реализације пројектних
активности. Буџет је предимензиониран у
односу на број и врсту планираних медијских
садржаја.

''Све су то наша
деца''

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.625.600,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
990,000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда и емитовање 10
медијских садржаја. Тема пројекта су деца са
инвалидитетом уз посебан осврт на аутизам.
Подносилац
пројекта
није
препознао
терминолошку осетљивост теме што доводи у
питање ефекте пројекта. Нису усклађене
планиране активности са циљевима и
очекиваним резултатима. Трошкови пројекта
су предимензионирани у односу на планиране
активности.
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Р.Б.

93.

94.

МЕСТО

Пожаревац

Пожаревац

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Друштво за
спољну и
унутрашњу
трговину на
велико и мало
услуге и
кооперације
Сат-ТВ
Communication
s Export-Import
д.о.о.

Привредно
друштво
BOOM93 д.о.о.

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.246.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
996.800,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Тема пројекта је социјализација особа са
инвалидитетом у Браничевском округу.
И кад мислиш да Планирана је израда 18 медијских садржаја.
посустанеш Пројекат се у највећој мери своди на
има наде
остваривање примарне функције самог
медија, односно производњу информативног
програма без специфичних циљева и
конкретних резултата. Подносилац пројекта
није препознао терминолошку осетљивост
теме што доводи у питање ефекте пројекта.
Опис активности није прецизно дефинисан и
разрађен. Подносилац тражи суфинансирање
трошкова који не могу да се суфинансирају на
овом конкурсу.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 759.900,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
588.000,00 динара, што не прелази 80%
"Да се боље
вредности пројекта, нити износе утврђене
разумемо - мој
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
друг за пример",
Планирана је израда 50 медијских садржаја.
документарне
Тема пројекта је анализа и допринос
радијске емисије
унапређењу положаја особа са инвалидитетом
и веб текстови о
у Браничевском округу. У пројекту нема
особама са
иновативног
елемента
и
новинарско
инвалидитетом''
истраживачког приступа. Сличан пројекат,
истог назива и делом сличне садржине,
суфинансиран је на Конкурсу 2018 године.
Прешироко су дефинисане теме. Упитан је
степен утицаја пројекта на квалитет
информисања циљне групе.
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Р.Б.

95.

96.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Пожаревац

Друштво за
спољну и
унутрашњу
трговину на
велико и мало
услуге и
кооперације
Сат-ТВ
цоммуницатио
нс експортимпорт доо
Пожаревац

Од школе до
посла

Пожаревац

Новинско
издавачко
привредно
друштво ''Реч
народа'' ад
Пожаревац

Заједница
неједнаких
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Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.176.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
940.800,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Тема пројекта је запошљавање особа са
инвалидитетом у Браничевском округу.
Планирана је израда и емитовање 48 прилога.
Опис пројекта није усклађен са планираним
активностима. Медијски садржај није јасно
дефинисан. Нема увида у теме које ће бити
обрађене. Резултати и индикатори резултата
нису добро дефинисани и усклађени са
планираним активностима. Буџет пројекта је
предимензиониран у односу на планиране
активности. Део наведених оперативних
трошкова не може да се суфинансира на овом
Конкурсу.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.166.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
910.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Тема пројекта је положај особа са
инвалидитетом у Браничевском округу.
Планирана је израда 20 медијских садржаја.
Предлог пројекта је уопштеног карактера.
Нема
иновативности
и
новинарско
истраживачког приступа. Пројекат се у
највећој мери своди на остваривање примарне
функције самог медија. Предложени медијски
садржаји представљају редовну активност
информативне редакције. Буџет пројекта је
предимензиониран.

Р.Б.

97.

98.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Пожега

Радио Пожега
д.о.о.

Различити,
једнако важни!

Прешево

Друштво за
производњу и
емитовање
радио и
телевизијског
програма РТВ
АЛДИ доо

''И ја сам као
остали - имам
иста права''
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Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.076.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање
пројекта
износом
од
780.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Тема пројекта су права особа са
инвалидитетом. Планирана је израда 16
емисија од по 45 минута. Пројекат је
прешироко постављен. Нема иновативних
елемената и новинарско истраживачког
приступа. Опис активности није довољно
разрађен и усклађен са циљевима, очекиваним
резултатима и потребама циљних група. Буџет
пројекта је предимензиониран и у њему су
планирани поједини оперативни трошкови
попут освежења, који не могу да се подрже на
Конкурсу за суфинансирање медијских
садржаја.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.632.060,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
1.000.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Тема пројекта је социјална заштита особа са
инвалидитетом. Планирана је израда 24
медијска садржаја. Подносилац пројекта није
препознао терминолошку осетљивост теме,
што доводи у питање ефекте пројекта. Лоше
су дефинисане примарне циљне групе. Опис
активности је уопштен. Не постоји методика и
логика повезаности планираних активности са
циљевима и резултатима пројекта. Резултати
и индикатори резутата су непрецизни. Буџет
пројекта је предимензиониран у односу на
планиране активности.

Р.Б.

99.

100.

МЕСТО

Прешево

Пријепоље

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Агенција за
консултантске
активности
Media index

Информативно
предузеће
Полимље д.о.о.

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

Буди укључен

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 696.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
516.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда 140 медијских садржаја
на порталу. Сврха пројекта је информисање
особа са инвалидитетом о актуелним
дешавањима у јавном и политичком животу
на југу Србије. Пројекат се у највећој мери
своди на остваривање примарне функције
самог
медија,
односно
производњу
информативних садржаја, без специфичних
циљева и конкретних резултата. Из
планираних активности се не види суштина
медијских садржаја. Нису наведени актери и
мере неопходне за постизање жељених
резултата.

Самилост хвала, не!

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 760.800,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
553.800,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда и објављивање 20
медијских садржаја. Тема пројекта су тешкоће
приликом
запошљавања
особа
са
инвалидитетом. Пројекат нема иновативне
елементе и новинарско истраживачки
приступ. Недостаје детаљан опис активности
и концепт планираних медијских садржаја. Не
препознају се актери, средства и мере
неопходне за постизање жељених резултата.
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МЕСТО

Прибој

Сврљиг

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Информативни
центар доо
Прибој

Друштво за
услужну и
информативну
делатност
Бубамара д.о.о.

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ

Једни од нас

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 750.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање
пројекта
износом
од
600.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда и емитовање 10 емисија
у трајању од по 30 минута. Тема пројекта је
заштита интереса особа са инвалидитетом, пре
свега деце и младих са инвалидитетом.
Пројекат је општег карактера. Нису
дефинисане теме и концепт планираних
медијских садржаја. Примарне циљне групе
су прешироко постављене. Нема иновативног
елемента и новинарско истраживачког
приступа.
Буџет
пројекта
је
предимензиониран.

Радио драма за
равноправност

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 израда 25 медијских садржаја.
Циљ пројекта је да се деци са инвалидитетом
омогући приступ забавним садржајима
примереним њиховом узрасту. Подносилац
пројекта није препознао терминолошку
осетљивост теме што доводи у питање ефекте
пројекта. Не постоји методика и логика
повезаности планираних активности са
циљевима и очекиваним резултатима пројекта
и потребама циљних група. Медијски садржај
није јасно дефинисан. Нема увида у теме које
ће бити обрађене. Резултати и индикатори
резултата су непрецизни. Буџет пројекта је
предимензиониран у односу на планиране
активности.
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ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА
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Прокупље

Привредно
друштво за
производњу и
емитовање
телевизијског
програма РТВ
- МН Топлица
доо Прокупље

''Људи са
инвалидитетом
не живе поред
нас, већ са нама''

Смедерево

Привредно
друштво за
рекламу и
пропаганду
Respect media
д.о.о.

''Погледајмо
истини у очи''
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Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 901.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање
пројекта
износом
од
593.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда 12 ТВ емисија. Циљ
пројекта је да упозна локалну заједницу
Топличког управног округа са проблемима са
којима се сусрећу особе са инвалидитетом.
Пројекат се у највећој мери своди на
остваривање примарне функције самог
медија, односно производњу информативног
програма без специфичних циљева и
конкретних
резултата.
У
планираним
пројектним
активностима
нема
заступљености иновативног елемента и
новинарско истраживачког приступа. Није
прецизно
дефинисана
усклађеност
планираних активности са циљевима,
очекиваним резултатима и потребама циљних
група.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.256..000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
992.500,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда 25 медијских
садржаја. Тема пројекта је посвећена
актуелној проблематици живота особа са
инвалидитетом. Пројекат се у највећој мери
своди на остваривање примарне функције
самог
медија,
односно
производњу
информативног програма без специфичних
циљева и конкретних резултата. Циљ пројекта
је
уопштено
постављен.
Планиране
активности нису довољно разрађене и
усклађене
са
циљевима,
очекиваним

Р.Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА
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резултатима и потребама циљних група. Буџет
пројекта је предимензиониран у односу на
број и врсту планираних медијских садржаја.

105.

106.

Смедерево

Сремска
Митровица

Новинско
издавачко
друштво са
ограниченом
одговорношћу
Наш глас
Смедерево

Новинскоиздавачко
привредно
друштво
"Сремске
новине" д.о.о.
Сремска
Митровица

"Информисањем
до
равноправности
особа са
инвалидитетом"

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.249.952,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
999.950,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда медијских садржаја за
седам бројева листа ''Наш глас''. Циљ пројекта
је промовисање једнаких могућности за пуно
учешће особа са инвалидитетом у свим
областима друштва. Нису јасно и прецизно
идентификовани проблеми са којима се
суочава
циљна
група.
Недостају
квантитативни и квалитативни показатељи
садашњег стања у опису значаја пројекта.
Пројектне
активности
нису
довољно
разрађене и усклађене са циљевима,
очекиваним резултатима и потребама циљних
група. Не препознају се актери, средства и
мере неопходни за постизање жељених
резултата.
Буџет
пројекта
је
предимензиониран у односу на планиране
активности.

''Зарада, а не
помоћ''

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 782.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
612.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда специјалног додатка
''Сремских новина''. Тема пројекта је
социјално предузетништво. Пројекат нема
иновативне
елементе
и
новинарско
истраживачки приступ. Недостаје детаљан
опис активности и концепт медијских
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садржаја. Резултати и индикатори резултата
су погрешно постављени. Буџет пројекта је
предимензиониран и није у складу са
планираним пројектним активностима.

107.

108.

Стара
Пазова

Предузеће за
информисање
Радио
телевизија
Стара Пазова
д.о.о.

Прозори душе

Суботица

V production
д.о.о.
Суботица

''Живот у
тишини''
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Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.243.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање
пројекта
износом
од
994.880,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда и емитовање 24
радијске емисије у трајању од по 90 минута.
Сврха пројекта је афирмација особа са
инвалидитетом. Опис пројектних активности
није довољно разрађен и усклађен са
циљевима, очекиваним резултатима и
потребама циљних група. Не постоји
конкретан садржај планираних радијских
емисија. Нема увида у теме које ће бити
обрађене. Нема иновативног елемента и
новинарско истраживачког приступа. Буџет је
предимензиониран у односу на планиране
активности.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.988.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање
пројекта
износом
од
994.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда и емитовање 16
информативних
двадесетоминутних
ТВ
емисија на знаковном језику. Тема пројекта је
заштита интереса особа са инвалидитетом и
обезбеђивање њиховог права на слободу
мишљења и изражавања. Из описа пројектних
активности не може се закључити какав
медијски садржај ће бити произведен и које
теме ће бити обрађене. Пројекат није усклађен
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Топола

Предраг
Филиповић ПР
Агенција за
услуге рекламе
и пропаганде
Браф Топола

''И ја желим да
се дружим''

Ужице

Друштво са
ограниченом
одговорношћу
Вести и радио
Ужице

Ум, тело, дух ...
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са реалним потребама и приоритетима
циљних група. Опис пројекта није довољно
разрађен. Нема заступљености иновативног
елемента
у
пројекту
и
новинарско
истраживачког приступа. Буџет пројекта је
предимензиониран у односу на циљ и
предложене активности.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 998.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
730.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда и емитовање 192
медијска садржаја. Сврха пројекта је
унапређење
положаја
особа
са
инвалидитетом, пре свега деце, и њихово
укључивање у заједницу. Пројекат се у
највећој мери своди на остваривање примарне
функције самог медија, односно производњу
информативног програма без специфичних
циљева и конкретних резултата. Планиране
активности нису довољно усклађене са
циљевима, очекиваним резултатима и
потребама циљних група. Резултати и
индикатори
резултата
нису
довољно
мерљиви.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.324.500,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање
пројекта
износом
од
976.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда и емитовање 67
медијских садржаја. Тема пројекта је спортска
инклузија. Медијски садржај није јасно
дефинисан. Нема увида у конкретне теме које
ће бити обрађене. Нема иновативног елемента
у пројекту и новинарско истраживачког
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приступа.
Буџет
предимензиониран.
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Друштво са
ограниченом
одговорношћу
Вести и радио
Ужице

Стрмим путем
до културе

Чачак

Новинско
издавачко
друштво
Чачански глас
д.о.о.

Са аутизмом од
почетка
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пројекта

је

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.067.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање
пројекта
износом
од
850.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда и емитовање 40
медијских садржаја. Тема пројекта је
доступност садржаја из културе особама са
инвалидитетом. Нема јасно дефинисаних тема
планираних медијских садржаја. Нису јасно
дефинисани приоритети циљне групе. Опис
активности није разрађен и усклађен са
циљевима, очекиваним резултатима и
потребама циљних група. Не препознају се
актери, средства и мере неопходни за
постизање жељених резултата. Буџет пројекта
је предимензиониран.
Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 579.800,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
437.400,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда 15 чланака и репортажа.
Тема пројекта су проблеми породица деце са
аутизмом, са којима се сусрећу од самог
рођења
детета.
Нема
заступљености
иновативног елемента у пројекту и
новинарско истраживачког приступа. У опису
активности недостаје детаљан опис садржаја и
мера неопходних за постизање циља и
резултата пројекта. Резултати и индикатори
резултата су уопштено дефинисани.
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"Социјална
предузећа добро се добрим
награђује''

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 785.200,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
580.800,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Теме пројекта су социјална предузећа и
унапређење економског положаја особа са
инвалидитетом. Планирана је израда 8
медијских
садржаја.
Пројекат
нема
иновативне
елементе
и
новинарско
истраживачки приступ. Сличан пројекат,
истог апликанта, већ је подржан 2018. године.
Буџет није у складу са планираним циљевима
и активностима.

Буди мој друг препознај и
спречи
дискриминацију

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 549.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
433.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда 16 медијских садржаја.
Тема пројекта су предрасуде деце и младих
према вршњацима са инвалидитетом и
вршњачко насиље. Пројектне активности нису
довољно усклађене са циљевима, очекиваним
резултатима и потребама циљних група. Не
постоји методика и логика повезаности
планираних активности са циљевима и
резултатима
пројекта.
Нису
јасно
идентификовани проблеми, квантитативни и
квалитативни показатељи. Опис активности је
уопштен, без актера, средстава и мера
неопходних за постизање жељених резултата.
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Чачак

Ђурђе
Мечанин ПР
ВЕБ портали
Кабларнет

''Мој пут до
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продукцију 4н
студио Драган
Николић ПР,
Чачак

Oстваривање
радних права
ОСИ
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Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 2.235.600,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање
пројекта
износом
од
990.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Тема пројекта су проблеми са којима се
суочавају жене са инвалидитетом у
остваривању
права
на
породицу
и
репродуктивно здравље. Планирана је израда
и емитовање 43 медијска садржаја на порталу
који је почео са радом 10.04.2019. године.
Предлог пројекта није довољно разрађен.
Упитан је степен утицаја пројектних
активности на квалитет информисања циљне
групе. Буџет је предимензиониран и није
усклађен
циљевима
и
планираним
активностима.
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.
Планирана је израда 60 медијских садржаја
у трајању од 2 до 10 минута. Тема пројекта је
запошљавање особа са инвалидитетом.
Медијски садржај није јасно дефинисан. Нема
увида у теме које ће бити обрађене. Нема
иновативног
елемента
и
новинарско
истраживачког приступа. Недостаје детаљан
опис активности и концепт медијских
садржаја. Нису јасно назначени мерљиви
индикатори који омогућавају праћење
реализације
пројекта.
Буџет
је
предимензиониран и није у складу са
активностима.
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''У животу нема
препрека за
успех''

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 578.522,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
462.841,60 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда и објављивање 26
медијских садржаја. Тема пројекта је
афирмација
спорта
код
особа
са
инвалидитетом. Предлог пројекта је уопштен.
Пројекат није усклађен са реалним потребама,
проблемима и приоритетима циљне групе.
Недостаје опис медијског садржаја и начин
постизања циља. Није прецизно дефинисана
усклађеност планираних активности са
очекиваним резултатима и потребама циљних
група. Непрецизно су дефинисане циљне
групе. Резултати и индикатори резултата су
лоше постављени.

''Медаља за
живот''

Документација подносиоца није комплетна
и пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 1.530.500,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
939.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда и емитовање 8
документарних ТВ емисија. Тема пројекта су
успеси особа са инвалидитетом. Тема пројекта
је уопштена. Недостају јасни квантитативни и
квалитативни показатељи стања са којим се
суочава циљна група. Медијски садржај није
јасно дефинисан. Нема увида у теме које ће
бити
обрађене.
Буџет
пројекта
је
предимензиониран.
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'Заувек деца''

Документација подносиоца је комплетна и
пристигла је у траженом року. Укупна
вредност предлога пројекта је 625.000,00
динара.
Подносилац
је
предложио
суфинансирање пројекта у износу од
500.000,00 динара, што не прелази 80%
вредности пројекта, нити износе утврђене
Јавним позивом којим је расписан Конкурс.
Планирана је израда 10 медијских садржаја.
Тема пројекта је могућност институцијалне
подршке деци са аутизмом и њиховим
породицама. Сврха пројекта је да се деца са
аутизмом и њихове породице информишу,
охрабре и оснаже. Опис активности није
довољно разрађен и усклађен са циљевима,
очекиваним резултатима и потребама циљних
група. Пројекат нема иновативне елементе и
новинарско истраживачки приступ. Медијски
садржај није јасно дефинисан. Нема увида у
теме које ће бити обрађене. Буџет пројекта је
предимензиониран у односу на планиране
активности.

Разматрајући кратко излагање захтева странака, утврђено чињенично стање,
Предлог Комисије и разлоге који су наведени за сваки предложени пројекат, односно за
сваки пројекат који није подржан, а полазећи од члана 25. став 1. Закона о јавном
информисању и медијима, одлучено је као у диспозитиву овог решења.
На основу овог решења са подносиоцима којима су распоређена средства за
реализацију пројеката, закључиће се уговори о суфинансирању.
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