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               Република Србија 

               МИНИСТАРСТВО  

    КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

 Београд, Влајковићева 3 

           Број: 401-01-433/2022-04 

            Датум: 30. јун 2022. 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 

2022. годину („Службени гласник РС”, број 110/21), Уредбе о правилима  и условима за 

доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи) („Службени гласник РС”, број 23/21),  

члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања („Службени гласник РС”, бр. 16/16 и 8/17) и Одлуке број: 

451-04-124/2022-04 од 24. јануара 2022. године, потпредседница Владе и министар 

културе и информисања доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I На основу спроведеног Конкурса за суфинансирање проjеката производње 

медијских садржаја за радио у 2022. години, средства у износу од 32.000.000,00 динара 

расподељују се следећим подносиоцима пројеката: 

 

Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВ

А У РСД 

1. 

Бујановац Радио-Телевизија 

Бујановац д.о.о. 

Бујановац 

Са спортом је лакше 424 600.000,00 

2. 

Крушевац Радио телевизија 

Крушевац  д.о.о. 

Крушевац 

Велике битке у 

Расинском округу  

(у одбрани права на 

живот и слободу) 

424 800.000,00 

3. 

Ниш Радио Талас д.о.о. Личности које су 

обележиле историју 

Србије 

424 800.000,00 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВ

А У РСД 

4. 

Алексинац  Центар за регионални 

развој ДАРС 

ЈУГ САС ЈЕДАН 

ПАДЕЖ (Дијалекти 

југоисточне Србије - 

мелодијско богатство 

српске поезије) 

481 500.000,00 

5. 

Дољевац Предузеће за 

информисање Press 

Company доо Дољевац 

Завет прошлости 424 500.000,00 

6. 

Каћ Инвитем д.о.о. Каћ Чувајмо нашу ћирилицу 424 500.000,00 

7. 

Параћин Радио и телевизија 

Канал-М, Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу, Параћин 

Како се код нас каже? 424 700.000,00 

8. 

Алексинац - 

Гредетин 

Предузеће Агро - прес 

д.о.о. Гредетин 

Упознајмо чуваре нашег 

наслеђа на Косову и 

Метохији 

(Наше културно, 

духовно, материјално и 

нематеријално наслеђе 

на Косову и Метохији и 

људи који доприносе 

његовом очувању) 

424 500.000,00 

9. Јагодина 

Радиодифузно предузеће 

Радио MAX FM д.о.о. 

Приче старе Јагодине 

424 

500.000,00 

10. 

Врњачка 

Бања 

Радио телевизија 

Врњачка Бања ДОО 

Врњачка Бања 

Гост Куће сценарија 424 500.000,00 

11. 

Лазаревац Друштво за услуге 

пословне активности и 

трговину „Kiss” д.о.о. 

Лазаревац 

Скица за портрет 424 500.000,00 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВ

А У РСД 

12. 

Рума Радио Фрушка Гора ДОО 

За информативну, 

маркетиншку и забавну 

делатност, Рума 

У Срему живим и 

поносим се тиме 

424 600.000,00 

13. 

Нови Пазар Локал медија план Мујо кује коња по 

мес(ј)ецу: кујунџије и 

друге приче 

481 500.000,00 

14. Ћуприја 

ДАК Предузеће за радио 

телевизију и друге 

делатности д.о.о. 

Знамените личности 

Ћуприје 424 

500.000,00 

15. 

Врање Радиодифузно друштво 

ОК радио д.о.о. Врање 

Информисањем ка 

јачању омладинског 

активизма на југу 

Србије 

424 500.000,00 

16. 

Бор Медијски центар Радио 

Комета-Клик д.о.о. 

Млади у центру 2 424 500.000,00 

17. 

Ниш CITY SMART CLUB о.д. 

Ниш 

Чињенице и лажи у 

онлајн простору - 

серијал медијских 

садржаја намењених 

младима о чињеницама 

наспрам лажних вести 

424 700.000,00 

18. 

Врање Милош Стошић ПР 

агенција за маркетинг 

„Skay Media Team” 

Ранутовац 

Кад другарство боли, 

школа се не воли 

424 500.000,00 

19. 

Зајечар Зоран Николић ПР, 

Агенција за производњу 

радио и телевизијских 

програма Студио 101, 

Зајечар 

ДОБРО ВЕЧЕ ГИМЗО 424 600.000,00 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВ

А У РСД 

20. 

Пирот Ани пресс д.о.о. Пирот Зашто је спортски град 

остао без деце у 

клубовима? 

424 500.000,00 

21. Крушевац 

Радио Рубин д.о.о. 

Крушевац 

Омладински студио: 

Трагови пандемије 

424 

500.000,00 

22. 
Аранђелова

ц 

Радио телевизија Сунце 

д.о.о. Аранђеловац 

Репродуктивно здравље 

младих – од 

необавештености до 

занемаривања 
424 

500.000,00 

23. 

Прокупље ОД Ауто Мирко 2 Лазић 

Срђан и др Прокупље 

Ринге раја 424 500.000,00 

24. 

Нови Пазар Удружење грађана Free 

media 

Свуда пођи, кући дођи 481 500.000,00 

25. 

Београд Media Advertising д.о.о. 

За маркетинг и 

пропаганду 

Буди друг 424 700.000,00 

26. 

Топола Предраг Филиповић ПР 

Агенција за услуге 

рекламе и пропаганде 

Браф Топола (Варошица) 

Наталитетом против 

беле куге (радио 

емисија) 

424 500.000,00 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВ

А У РСД 

27. Панчево 

SCTV Production д.о.о. Бебе 

424 

500.000,00 

28. Алексинац 

Друштво за 

информисање Ал прес 

д.о.о. Алексинац 

Село без осмеха - то је 

њива без рода  

(Радио емисије у част и 

славу сељака - 

хранитеља нације и о 

његовим стрепњама и 

надама, као и о његовој 

духовној снази у чувању 

културног наслеђа и 

традиције). 

424 

500.000,00 

29. 

Прибој Информативни центар 

д.о.о. Прибој 

Наше село - некад и сад 424 500.000,00 

30. 
Горњи 

Милановац 

Друштво са ограниченом 

одговорношћу Зогакс 

Село некад и сад 

424 

700.000,00 

31. 

Ужице Предузеће за 

радиодифузију и 

маркетинг Радио Сан 

д.о.о. Ужице 

Емисија за село 424 600.000,00 

32. 

Ниш Удружење РТВ БУМ018 SPIRITUS VINI EST 

(Инспирација је у вину) 

481 500.000,00 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВ

А У РСД 

33. 

Суботица V production д.о.о. Органска бразда 424 500.000,00 

34. 

Лозница Предузеће за производњу 

промет и услуге Лотел 

д.о.о. 

Радио емисија за 

пољопривреднике и 

младе „Здраво и 

органско - са ваших 

њива на наше трпезе” 

424 500.000,00 

35. 

Брус  Радио Телевизија Брус 

д.о.о. Брус 

„ОЗОН - Органска За 

Одрживи Напредак” 

подстицај развоју 

органске производње 

424 500.000,00 

36. 

Суботица Радио Суботица - 

SZABADKAI Радио 

д.о.о. Суботица 

Војвођански женски 

бизнис 

424 700.000,00 

37. 

Зрењанин Медијски центар Клик 

105 д.о.о. Зрењанин 

Иновативне визије и 

(радио е)мисије 

424 500.000,00 

38. 

Ниш Банкер д.о.о. Ниш Стартуј стартап 424 700.000,00 

39. Крагујевац 

ДОО Радио 9 Крагујевац Сјајне Крагујевчанке у 

свету предузетништва 

424 

600.000,00 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВ

А У РСД 

40. Прешево 

Удружење грађана „Буди 

активан 16” 

Привредно окружење 

југа Србије 

481 

500.000,00 

41. 

Ужице РАМ Радио Медиа 

Мрежа д.о.о. Ужице 

„Дубоко” у отпаду, 

заокружена прича? 

424 500.000,00 

42. 

Лесковац Предузеће за емитовање 

радио програма и 

трговину Радио „016” 

д.о.о. Лесковац 

Екологија у ритму 

рок'н'рол музике 

424 600.000,00 

43. 

Нови Сад Радиодифузно предузеће 

021 Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу Нови Сад 

Еко град 424 700.000,00 

44. 

Стара 

Пазова 

Предузеће за 

информисање Радио 

телевизија Стара Пазова 

д.о.о. Стара Пазова 

Донатор 424 500.000,00 

45. 

Београд Телевизија спорта и 

здравља СОС КАНАЛ 

ПЛУС д.о.о. Београд-

Савски Венац 

Спортом против дроге 424 600.000,00 

46. 

Бечеј Моника Берчек ПР 

Агенција за 

консултантске 

активности Cross Media 

Consulting Бечеј 

Бечејке за сва времена 424 600.000,00 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВ

А У РСД 

47. 

Чачак Друштво са ограниченом 

одговорношћу за 

маркетинг трговину и 

услуге Студио Џокер 

Чачак 

Женски глас 424 500.000,00 

48. Нови Пазар 

Катарина Радовић ПР 

Агенција за производњу 

кинематографских дела и 

телевизијског програма К 

Медиа Стар Нови Пазар 

Слушањем против 

говора мржње 

424 

500.000,00 

49. 

Књажевац РТВ М ДОО Књажевац Деца жртве медија 424 500.000,00 

50. 

Крагујевац Српска православна 

црква  Епархија 

шумадијска - Радио 

Златоусти 

Радио емисија: „Живот 

у излогу” - Између 

отворености и контроле 

481 500.000,00 

51. 

Београд Предузеће за 

информисање и 

маркетинг СТУДИО 

МАГ ДОО, Обреновац 

Права потрошача 424 500.000,00 

52. 

Врање Радио телевизија Врање 

д.о.о. Врање 

Тимски играч 424 700.000,00 

53. 

Нови Пазар Академска иницијатива 

Форум 10 

Шта говори 

Шекспирова сестра: Од 

феминистичких 

политика до 

заоставштине 

патријархата 

481 500.000,00 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВ

А У РСД 

54. 

Тител Радио Брег д.о.о. Тител Толеранцијом до 

успешне 

међугенерацијске 

сарадње 

424 500.000,00 

55. 

Пожаревац Привредно друштво 

Браво д.о.о. Пожаревац 

Четири генерације 

миграната Браничевског 

округа - Време Повратка 

424 500.000,00 

56. 

Жабаљ Центар за тренинг и 

едукацију, Жабаљ 

На правом путу 481 500.000,00 

57. 

Београд Дарко Владисављевић 

ПР Друге уметничке 

делатности у оквиру 

извођачке уметности 

Кликер Нови Београд 

Серијал радио драма 

„Хроника паланачког 

гробља” 

424 500.000,00 

58. 

Пожаревац Привредно друштво  

BOOM93 ДОО, 

Пожаревац 

ЈАСНО И ГЛАСНО - 

СПРЕЧИ ИЛИ ЛЕЧИ  

документарна радијска 

емисија о медијској 

писмености за младе 

424 500.000,00 

 

Економска класификација 481 у износу:    4.000.000,00 динара 

Економска класификација 424 у износу:  28.000.000,00 динара 

Укупно:      32.000.000,00 динара 

 

II Средства нису додељена следећим подносиоцима пројеката: 

 

Р.Б. МЕСТО ПОДНОСИЛАЦ НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

1. Београд Радио Новости ДОО, 

Београд (Стари град) 

Да спорт буде доступан свима 
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Р.Б. МЕСТО ПОДНОСИЛАЦ НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

2.  Шид Привредно друштво 

Сремски Радио ДОО 

Шид 

Спортом до здравијег живота 

3. 

Зрењанин 

Santos-Comerce Друштво 

са ограниченом 

одговорношћу за радио-

телевизијске активности 

увоз-извоз и услуге 

маркетинга Зрењанин 

Спортски блок 

4. 

Бољевац 

Друштво са ограниченом 

одговорношћу Радио 

Бум д.о.о. Бољевац 

На крилима сећања 

5. Крупањ Слобода 90 АД Крупањ Корени 

6. 
Свилајнац 

Чичица д.о.о. Радио емисија, колажног типа „Српска реч у 

вековима записана” 

7. 
Бујановац 

Ема медиа и продукција 

д.о.о. Бујановац 

Светиње југа Србије 

8. Пожаревац Радио Бисер д.о.о. 

Привредно друштво за 

саобраћај, трговину, 

издаваштво и радио и 

телевизијске активности, 

Пожаревац 

Поздрав из Пожаревца 

9. Нови Сад Фонд МОНДО Д' АРТЕ - 

свет уметности 

Празнична ризница 

10. 
Нови Сад 

Удружење грађана НС 

Плус 

Културна активација 

11. 

Шабац 

Радио дифузно друштво 

Радио-телевизија АС 

Шабац 

Лексикон Чивијашке републике 

12. 

Краљево 

Љубинка Марковић ПР 

Производња аудио 

визелних производа 

МИБ Медиа Стар 

Краљево 

Када и зашто плачу и свеци са неба 

13. Рашка Коперникус радио 

телевизија Рашка д.о.о. 

Документарни серијал радијских емисија 

„На путу успеха” 
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Р.Б. МЕСТО ПОДНОСИЛАЦ НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

14. Трстеник Радио и телевизија 

Трстеник д.о.о. 

Моравске приче 

15. Владичин 

Хан 

Информативни прес 

центар општине 

Владичин Хан д.о.о. 

Владичин Хан 

Промоција руралног туризма у општини 

Владичин Хан 

16. 

Нови Сад 

Планета 21000 ДОО за 

производњу и емитовање 

радио и ТВ програма 

експорт-импорт и услуге 

Време је за културу 

17. Суботица YU ECO д.о.о. Суботица Пажљивко 

18. Краљево ЦИП Центар за 

информатички 

инжењеринг и 

пројектовање д.о.о. 

Краљево 

Вршњачко насиље на друштвеним мрежама 

19. Нови Пазар Радио телевизија Нови 

Пазар д.о.о. Нови Пазар 

Гласно и јасно о вршњачком насиљу 

20. Лучани Производно, трговинско 

и услужно предузеће 

Техника плус д.о.о. 

Лучани 

Од тебе зависи 

21. Лозница Друштво за производњу, 

промет и услуге Мартекс 

ТМТ д.о.о. Лозница 

Радио емисија о репродуктивном здрављу 

младих и подстицању наталитета „Да нас 

буде више” 

22. Зајечар Друштво са ограниченом 

одговорношћу „Радио 

Магнум -18” Зајечар 

Млади то могу 

23. Медвеђа Радио Медвеђа ДОО 

Медвеђа 

Деца - будућност Медвеђе 

24. Инђија Радио телевизија Инђија 

ДОО, Инђија 

Медији у служби младих 

25. Топола Предузеће за 

производњу и емитовање 

радио програма и 

маркетинг OP-TOP ITD 

GROUP д.о.о. 

Млади и болести зависности 

Спречавање злоупотребе психоактивних 

супстанци 
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Р.Б. МЕСТО ПОДНОСИЛАЦ НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

26. Врање Александар Николић ПР 

Производња и 

емитовање телевизијског 

програма Радио 

телевизија 017 

Млади пред вратима пакла 

27. 

Ваљево 

Друштво са ограниченом 

одговорношћу Радио 014 

Ваљево 

Глас за будућност Србије 

28. 

Краљево 

Привредно друштво за 

дистрибуцију и 

изнајмљивање филмова 

РТВ ИБМ Краљево 

Нет-генерација 

29. Нови Сад РТВ Сигнал-НС д.о.о. 

Нови Сад 

Са бебама - кућа расте 

30. Бачка 

Топола 

Друштво са ограниченом 

одговорношћу Импрес, 

Бачка Топола 

Перспектива младих на селу 

31. Пожега Друштво са ограниченом 

одговорношћу Радио 

Пожега  - Пожега 

СВА НАША СЕЛА - прва фаза 

32. Зајечар ДОО ISTOK COMPANY 

Салаш 

Чувари сеоске традиције 

33. 
Ниш 

Радио телевизија BELLE 

AMIE д.о.о. 

Само у Србији - Село моје лепо ти је име 

34. Доњи 

Милановац - 

Мосна 

Предузеће за радио 

дифузију Сашка радио 

д.о.о. Мосна 

Савети сеоских месних заједница између 

грађана и локалне самоуправе 

35. Нови 

Кнежевац 

Друштво за 

телекомуникације, 

трговину и услуге 

Астериас д.о.о. Нови 

Кнежевац 

Повратак селу 

36. 

Крагујевац 

Миле Влаисављевић 

предузетник, Занатска 

радња Столар дрводеља 

Производња емисија за пољопривреднике 

„Раскршће левачког аграра” 

37. Бајина 

Башта 

Радио телевизија Prima 

Internacional д.о.о. Бајина 

Башта 

Зелене шансе нашег краја 
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Р.Б. МЕСТО ПОДНОСИЛАЦ НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

38. Аранђеловац Агенција за продукцију и 

информисање AR Press 

Миодраг Петровић ПР 

Вукосавци 

Село и бизнис 

39. Ужице Друштво са ограниченом 

одговорношћу Вести и 

радио Ужице 

Занат-судбина у својим рукама 

40. Коцељева Удружење грађана 

"Напред" Коцељева 

Пољопривредници под утицајем светске 

кризе 

41. 

Београд 

Предузеће за радио и 

телевизијске делатности 

M&DJ Cool Борча 

Зелено предузетништво и здравље људи је 

наша будућност 

42. Крагујевац Предузеће за радио 

емитовање „Радио 34” 

ДОО, Крагујевац 

Покренимо ЕКО свест 

43. Нови Пазар Новинска агенција Бета 

Пресс д.о.о. Београд 

(Огранак Пословна 

јединица Бета радио 

Нови Пазар) 

За квалитетнији ваздух, воду, земљу - 

грађани, медији и локалне самоуправе на 

истом задатку 

44. Бор Штампа, радио и филм 

ДОО Бор 

Чист ваздух, дуга љубав 

45. Чачак Радио Xanadu д.о.о. 

Чачак 

Еколошки сат откуцава 

46. 

Београд 

Информативно 

предузеће Радио Ваљево 

д.о.о. - Београд 

Чист ваздух, пола здравља 

47. 
Коцељева 

Радио-дифузно друштво 

Петица д.о.о. Коцељева 

Еко свет у фокусу 

48. Београд Hedonic Media Market 

д.о.о. 

За будућност без пластике 

49. Краљево Привредно друштво 

Радио Телевизија 

Краљево  и Ибарске 

Новости д.о.о. Краљево 

Дрога, пут у бездан 

50. Врање-

Врањска 

Бања 

Привредно друштво 

Ритам д.о.о. Врањска 

бања 

Превенција је пола здравља 
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Р.Б. МЕСТО ПОДНОСИЛАЦ НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

51. Кикинда Pallas Production д.о.о 

Предузеће за 

телекомуникације и 

радио и телевизијске 

активности Кикинда 

Питајте фармацеута 

52. 

Нови 

Бановци 

Светлана Турчиновић ПР 

Производња аудио 

визуелних производа 

Подунавље Артмедиа 

Нови Бановци 

Разговори о дијабетесу 

53. 

Кикинда 

Предузеће за 

производњу, трговине и 

услуге Рекс д.о.о. 

Кикинда 

Здравље пре свега 

54. Београд Удружење грађана Сви 

смо били деца 

Секте тајне, проблеми јавни 

55. 

Врбас 

Радио Фантаси друштво 

са ограниченом 

одговорношћу за 

пружање услуга 

Мала радио клиника 

56. 

Пожаревац 

Привредно друштво за 

радио дифузију ХИТ 

д.о.о. 

Причајмо о томе 

57. 

Нови Сад 

Епархија Бачка Српске 

православне цркве 

Лечење зависника од дроге у црквеним 

центрима за одвикавање 

58. 

Београд 

Медијски центар Радио 

Пулс Гроцка д.о.о. 

Београд- Стари град 

Ментално здравље младих - очување и 

превенција 

59. Кула Master Craft д.о.о. Кула Самостална жена - Сигурна жена 

60. Прњавор Друштво за радио и 

дифузију Тим радио 

д.о.о Прњавор 

Да жене са села буду видљивије 

61. 

Нова Варош 

Приватно предузеће за 

производњу, промет и 

услуге Буковача компани 

д.о.о. Нова Варош 

Живот у нашем атару 
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Р.Б. МЕСТО ПОДНОСИЛАЦ НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

62. Врање Милош Стошић ПР 

агенција за маркетинг 

„Skay Media Team” 

Ранутовац 

Превенција насиља: Чувајмо сестре, мајке и 

баке 

63. Београд Удружење грађана Глас 

породице 

Живот у страху дома свог 

64. Краљево ПРИВРЕДНО 

ДРУШТВО ЗА 

ИНЖЕЊЕРИНГ, 

ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ 

ЕЛИПСА ДОО 

КРАЉЕВО 

Стоп пандемији породичног насиља 

65. 

Ниш 

Јелена Љешњак ПР 

Агенција за производњу 

кинематографских дела 

аудиовизелних 

производа и 

телевизијског програма 

Видео визија Ниш 

Дом без насиља 

66. Деспотовац Предузеће за радио и 

телевизију, продукцију 

Радио Пулс Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу 

Деспотовац 

Хлеб са седам кора 

67. Нови Пазар Удружење грађана 

Journalistic plan 

Радијски серијал о осетљивим друштвеним 

групама „Маргине” 

68. Кањижа Медиа информатор д.о.о. 

Кањижа 

Један дан у мојој кожи - радио приче о 

особама са инвалидитетом у Кањижи и 

околини на мађарском језику 

69. 
Ивањица 

Ивањички радио ДОО, 

Ивањица 

Рећи ћу ти нешто важно 

70. 
Београд 

Југословенска бизнис 

мрежа YU BI NET д.о.о. 

Документарно-информативно-едукативни 

радио серијал „Нас је десет посто” 

71. 
Нови Сад 

Rec-on production д.о.о. 

Нови Сад 

МОЈ СВЕТ - серијал радио емисија 

72. Љубовија Медијски центар Соко Миграције становништва у савременом 

друштву - узроци и последице 

73. Београд Александар Радојичић 

ПР Агенција за 

извођачку делатност 

СОЛЕ, Београд 

Радио драма „Тесла или прилагођавање 

анђела”, Стеван Пешић 
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Р.Б. МЕСТО ПОДНОСИЛАЦ НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

74. Чачак Радиодифузно предузеће 

Студио М д.о.о. Чачак 

Изгради свест, филтрирај вест - грађанско 

друштво између критичког размишљања и 

медијске манипулације 

75. 

Београд 

Видеонет д.о.о. Београд Чуо сам/Чула сам - информативно 

едукативни радијски серијал о штетном 

утицају ширења гласина у појединачној и 

групној комуникацији и начинима сузбијања 

истих одговорним медијским деловањем 

76. 

Београд 

Синдикат новинара 

Србије 

Медији у савременом добу 

77. 

Нови Пазар 

Удружење грађана „Play 

on” 

Поштовањем кодекса новинара до 

одговорног извештавања 

78. Ниш Игор Спасић ПР 

Агенција за производњу 

кинематографских дела 

аудиовизуелних 

производа и 

телевизијског програма 

Balance Media 

Култура изнад свега 

79. Власотинце Предузеће за радио и ТВ 

дифузију Гага д.о.о. 

Власотинце 

Чаршијске приче 

80. Нови Сад Херор Медиа Понт д.о.о. 

Нови Сад 

Подкаст Суботњи разговори 2022 

81. 

Крушевац 

Привредно друштво за 

маркетинг и пропаганду 

Ребус д.о.о. 

Ризница знања 

 

III  Ово решење је основ за закључење уговора о суфинансирању пројеката, са подносиоцима 

пројеката којима су расподељена средства на Конкурсу. 

        

IV  Подносиоци који су добили мањи износ средстава од траженог у обавези су да доставе 

ревидирани буџет пројекта. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 

Основ за доношење овог решења је члан 25. Закона о јавном информисању и 

медијима, Закон о буџету Републике Србије за 2022. годину, Уредбa о правилима  и 
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условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи),  члан 24. Правилника о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања 

и Одлука о расписивању Конкурса за суфинансирање проjеката производње медијских 

садржаја за радио у 2022. години број: 451-04-124/2022-04 од 24. јануара 2022. године. 

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за радио у 

2022. години је био расписан у облику јавног позива у периоду од 21. фебруара 2022. 

године до 06. априла 2022. године. На Конкурс су пристигле 142 пријаве за 

суфинансирање пројеката, од чега 3 пријаве нису испуниле услове за учешће на Конкурсу 

који су дати у jавном позиву.  

За Конкурс je у Буџету Републике Србије опредељено 32.000.000,00 динара. 

Подносиоци пријава су за реализацију пројеката тражили укупно 110.342.764,80 

динара. 

У складу са чланом 24. Закона о јавном информисању и медијима и чланом 21. 

Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања, потпредседница Владе и министар, донела је Решење о именовању 

Комисије за Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за 

радио у 2022. години, број: 119-01-116/2022-04 од 16. маја 2022. године. Комисија је 

размотрила 139 пројекатa, оценила их у складу са критеријумима утврђеним чланом 23. 

Закона о јавном информисању и медијима, чланом 18. Правилника о суфинансирању 

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и Јавним 

позивом којим је расписан Конкурс и донела Предлог расподелe средстава са 

образложењем. 

Потпредседница Владе и министар је, на основу Предлога Комисије, одлучила да 

се средства расподеле следећим подносиоцима пројеката: 

 

Р.Б. 

ПОДНОСИ

ЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

1. 

Радио-

Телевизија 

Бујановац 

д.о.о. 

Бујановац 

Са спортом је лакше Укупна вредност пројекта је 1.253.960,00 

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. 

Циљ пројекта је указивање на кључну улогу 

спорта у сваком друштву кроз допринос 

социјалној повезаности, превазилажењу 

предрасуда, повећању позитивног утицаја на 

јавно мњење и ширење етичких и општих 
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Р.Б. 

ПОДНОСИ

ЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

принципа који се кроз њега преносе. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и 

потребама циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе. 

Добро су образложене планиране активности. 

План реализације активности детаљно је 

разрађен.Захтев за суфинансирање пројекта 

није прихваћен у целини. За реализацију 

пројекта додељено је 600.000,00 динара. 

2. 

Радио 

телевизија 

Крушевац  

д.о.о. 

Крушевац 

Велике битке у 

Расинском округу  

(у одбрани права на 

живот и слободу) 

Укупна вредност пројекта је 1.130.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

900.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта су битке Расинског округа и 

друге у којима је учествовало становништво 

Расинског округа, сећање на јунаштво и 

подвиге, а са циљем упозоравања на високу 

цену ратовања и указивања на значај 

политике мира. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног 

информисања; 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 
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Р.Б. 

ПОДНОСИ

ЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и 

потребама циљних група; 

- капацитете са становишта степена 

организационих и управљачких способности 

предлагача пројекта;  

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Наглашен је истраживачки приступ у обради 

теме. Добро су усклађени опис, значај и циљ 

пројекта. Јасно су дефинисане програмске 

целине које ће бити обрађене. Захтев за 

суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 

800.000,00 динара. 

3. 

Радио Талас 

д.о.о. 

Личности које су 

обележиле историју 

Србије 

Укупна вредност пројекта је 1.190.650,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

945.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта су знамените личности Србије, 

жене и мушкарци, који су стварали историју 

Србије и својим животом и делима 

допринели развоју и напретку земље и 

оставили лекције за будућност. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног 

информисања; 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и 
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потребама циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе. 

Заступљен је истраживачки приступ у 

креирању медијског садржаја. 

Добро су усклађени опис, значај и циљ 

пројекта. Садржај ће бити реализован кроз 

емисије одговарајућег формата.Захтев за 

суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 

800.000,00 динара. 

4. 

Центар за 

регионални 

развој ДАРС 

ЈУГ САС ЈЕДАН 

ПАДЕЖ (Дијалекти 

југоисточне Србије - 

мелодијско богатство 

српске поезије) 

Укупна вредност пројекта је 652.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

502.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је богатство књижевности на 

дијалекту, а што би се слушаоцима 

приближило кроз поезију за децу, младе и 

одрасле. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног 

информисања; 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе; 

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Добро су усклађени опис, значај и циљ 

пројекта. Јасно су дефинисане програмске 

целине које ће бити обрађене. Захтев за 

суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 

500.000,00 динара. 
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5. 

Предузеће за 

информисањ

е Press 

Company доо 

Дољевац 

Завет прошлости Укупна вредност пројекта је 968.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

700.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта су многобројна веровања и 

обичаји људи са југоистока Србије. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног 

информисања; 

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и 

потребама циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта 

мерљивости индикатора који омогућавају 

праћење реализације пројекта. 

Добро су усклађени опис, значај и циљ 

пројекта. 

План реализације активности детаљно је 

разрађен. 

Јасно су дефинисане програмске целине које 

ће бити обрађене. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. 

6. 

Инвитем 

д.о.о. Каћ 

Чувајмо нашу ћирилицу Укупна вредност пројекта је 1.200.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

960.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је очување српског 

националног и културног идентитета, језика и 

писма. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 
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нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног 

информисања; 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група. 

Тема одговара програмским приоритетима 

Конкурса. 

У значају пројекта јасно је идентификовано 

тренутно стање и потребе које из њега 

произилазе. 

Јасно је истакнут значај пројекта. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. 

7. 

Радио и 

телевизија 

Канал-М, 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћ

у, Параћин 

Како се код нас каже? Укупна вредност пројекта је 1.230.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

980.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је значај очувања српског 

језика, посебно у локалним оквирима где су 

формиране дијалекатске норме под 

притиском стандардизације. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и 

потребама циљних група; 

- капацитете са становишта неопходних 

ресурса за реализацију пројекта. 

Јасно су дефинисане програмске целине које 

ће бити обрађене. 

Заступљен је истраживачки приступ у 
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креирању медијског садржаја. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара. 

8. 

Предузеће 

Агро - прес 

д.о.о. 

Гредетин 

Упознајмо чуваре нашег 

наслеђа на Косову и 

Метохији 

(Наше културно, 

духовно, материјално и 

нематеријално наслеђе 

на Косову и Метохији и 

људи који доприносе 

његовом очувању) 

Укупна вредност пројекта је 633.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

503.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је културно, духовно, 

материјално и нематеријално наслеђе на 

Косову и Метохији, као и људи који својим 

радом и делом доприносе очувању 

идентитета. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног 

информисања; 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група. 

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са 

реалним проблемима циљне групе. 

Добро су усклађени опис, значај и циљ 

пројекта. 

Заступљени су иновативни елементи у 

креирању медијског садржаја. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. 
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9. 

Радиодифузн

о предузеће 

Радио MAX 

FM д.о.о. 

Приче старе Јагодине Укупна вредност пројекта је 1.534.986,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

794.685,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Теме пројекта су приче које се базирају на 

људе и догађаје везане за њих, догађаје који 

се односе на друштвене токове у граду, места 

окупљања у Јагодини којих више нема, али и 

на записе из давног времена. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе. 

Заступљен је истраживачки приступ у 

креирању медијског садржаја. 

Пројекат нуди креативан и иновативан 

приступ теми. 

Планиране активности детаљно су разрађене. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. 
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10. 

Радио 

телевизија 

Врњачка 

Бања ДОО 

Врњачка 

Бања 

Гост Куће сценарија Укупна вредност 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. 

Тема пројекта је српска култура, проблеми у 

кинематографији, значај Фестивала филмског 

сценарија, као и однос према књижевности и 

филму. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног 

информисања; 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана 

реализације пројекта. 

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са 

реалним проблемима циљне групе. 

Из приложеног синопсиса јасно се види на 

који начин ће садржај бити реализован.  

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. 

11. 

Друштво за 

услуге 

пословне 

активности и 

трговину 

„Kiss” д.о.о. 

Лазаревац 

Скица за портрет Укупна вредност пројекта је 700.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

546.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта су истакнути појединци 

Колубарског округа. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта 
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идентификованих и јасно дефинисаних 

потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе; 

- оправданост трошкова са становишта 

прецизности и разрађености буџета пројекта, 

који показује усклађеност предвиђеног 

трошка са пројектним активностима. 

Добро су усклађени опис, значај и циљ 

пројекта. 

Буџет је избалансиран. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. 

12. 

Радио 

Фрушка 

Гора ДОО За 

информатив

ну, 

маркетиншк

у и забавну 

делатност, 

Рума 

У Срему живим и 

поносим се тиме 

Укупна вредност пројекта је 1.050.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

835.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је представљање 

гастрономских специјалитета Срема, 

локалитета, манифестација, верских објеката, 

Фрушке горе, историјских личности и људи. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног 

информисања; 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе; 

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Добро је образложен формат планираног 
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медијског садржаја. 

Садржај ће бити реализован у формату који је 

прилагођен циљној групи. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 600.000,00 динара. 

13. 

Локал медија 

план 

Мујо кује коња по 

мес(ј)ецу: кујунџије и 

друге приче 

Укупна вредност пројекта је 1.075.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

805.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта су стари занати и занатлије на 

територији Новог Пазара, као чуварима 

традиције и нематеријалног културног 

наслеђа града. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних 

потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана 

реализације пројекта. 

Пројекат нуди креативан и иновативан 

приступ теми. 

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са 

реалним проблемима циљне групе. 

Добро су усклађени опис, значај и циљ 

пројекта. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. 
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14. 

ДАК 

Предузеће за 

радио 

телевизију и 

друге 

делатности 

д.о.о. 

Знамените личности 

Ћуприје 

Укупна вредност пројекта је 1.244.108,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

723.616,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта су знаменити Ћупричани и 

значајне личности које су у Ћуприји радиле и 

стварале, као и презентовање давно 

изгубљених историјских чињеница везаних за 

Ћуприју. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана 

реализације пројекта. 

Наглашен је истраживачки приступ у обради 

теме. 

У креирање медијског садржаја биће 

укључени представници циљне групе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. 

15. 

Радиодифузн

о друштво 

ОК радио 

д.о.о. Врање 

Информисањем ка 

јачању омладинског 

активизма на југу Србије 

Укупна вредност пројекта је 1.110.000,00 

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 јачање друштвене свести о 

значају омладинског активизма. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 
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јавног интереса у области јавног 

информисања; 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана 

реализације пројекта; 

- капацитете са становишта неопходних 

ресурса за реализацију пројекта.  

Добро су усклађени опис, значај и циљ 

пројекта. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. 

16. 

Медијски 

центар Радио 

Комета-Клик 

д.о.о. 

Млади у центру 2 Укупна вредност пројекта је 960.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

760.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је превенција вршњачког 

насиља и наставак пројекта из 2021. године. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту; 

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе. 

Подржава се наставак реализације пројекта о 

превенцији вршњачког насиља. 

Додатна вредност пројекта је укључивање 
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циљне групе у реализацију садржаја.  

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. 

17. 

CITY 

SMART 

CLUB о.д. 

Ниш 

Чињенице и лажи у 

онлајн простору - 

серијал медијских 

садржаја намењених 

младима о чињеницама 

наспрам лажних вести 

Укупна вредност пројекта је 1.261.000,00 

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. 

Пројектом је предвиђено да се коришћењем 

снимљених материјала са 5 радионица за 40 

младих особа, као и унакрсних података из 

новинарског рада новинара са терена, из 

редакције и из студија произведу медијски 

садржаји намењени младима. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног 

информисања; 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта 

мерљивости индикатора који омогућавају 

праћење реализације пројекта;  

- капацитете са становишта неопходних 

ресурса за реализацију пројекта. 

Наглашен је истраживачки приступ у обради 

теме. 

Добро су дефинисане потребе и приоритети 

циљне групе. 

Пројекат има и едукативни карактер. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара. 
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18. 

Милош 

Стошић ПР 

агенција за 

маркетинг 

„Skay Media 

Team” 

Ранутовац 

Кад другарство боли, 

школа се не воли 

Укупна вредност пројекта је 1.374.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

755.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је проблем насиља међу 

младима, са акцентом на тражење решења у 

сарадњи са стручњацима. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних 

потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту. 

Тема је актуелна и друштвено ангажована. 

Тема одговара програмским приоритетима 

Конкурса. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. 

19. 

Зоран 

Николић ПР, 

Агенција за 

производњу 

радио и 

телевизијски

х програма 

Студио 101, 

Зајечар 

ДОБРО ВЕЧЕ ГИМЗО Укупна вредност пројекта је 1.128.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

900.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројектом је предвиђена израда радијских 

емисија са учешћем најбољих полазника 

интерне школе новинарства из Гимназије у 

Зајечару и ОШ Десанка Максимовић, а уз 

представљање садржаја који интересују 

омладину. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног 
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информисања; 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и 

потребама циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана 

реализације пројекта. 

Додатна вредност пројекта је укључивање 

циљне групе у реализацију садржаја.  Тема је 

од изузетне важности за најширу циљну 

групу. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 600.000,00 динара. 

20. 

Ани пресс 

д.о.о. Пирот 

Зашто је спортски град 

остао без деце у 

клубовима? 

Укупна вредност пројекта је 751.326,00 

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 све мања присутност деце у 

спортским клубовима пиротског краја, 

упркос великим улагањима у исте. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта 

заступљености новинарско истраживачког 

приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и 

потребама циљних група; 

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Заступљен је истраживачки приступ у 
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креирању медијског садржаја. 

У значају пројекта јасно је идентификовано 

тренутно стање и потребе које из њега 

произилазе 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. 

21. 

Радио Рубин 

д.о.о. 

Крушевац 

Омладински студио: 

Трагови пандемије 

Укупна вредност пројекта је 1.210.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

958.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је указивање на последице које 

је пандемија вируса Ковид-19 унела у животе 

младих. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе; 

- капацитете са становишта неопходних 

ресурса за реализацију пројекта.  

Добро су усклађени опис, значај и циљ 

пројекта. 

Јасно је истакнут значај пројекта. 

Тема је од изузетне важности за најширу 

циљну групу. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. 

22. 

Радио 

телевизија 

Сунце д.о.о. 

Аранђеловац 

Репродуктивно здравље 

младих - од 

необавештености до 

занемаривања 

Укупна вредност пројекта је 996.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

720.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је очување репродуктивног 



34 

 

Р.Б. 

ПОДНОСИ

ЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

здравља младих у Шумадијском округу. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта 

заступљености новинарско истраживачког 

приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе; 

- капацитете са становишта стручних и 

професионалних референци предлагача 

пројекта, које одговарају предложеним 

циљевима и активностима пројекта. 

У значају пројекта јасно је идентификовано 

тренутно стање и потребе које из њега 

произилазе 

Добро су дефинисане потребе и приоритети 

циљне групе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. 

23. 

ОД Ауто 

Мирко 2 

Лазић Срђан 

и др 

Прокупље 

Ринге раја Укупна вредност пројекта је 900.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

700.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је водич кроз говорно-језички 

развој деце. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних 

потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта 

заступљености новинарско истраживачког 
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приступа. 

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са 

реалним проблемима циљне групе. 

Пројекат се бави темом на аутентичан начин. 

Добро су дефинисане потребе и приоритети 

циљне групе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. 

24. 

Удружење 

грађана Free 

media 

Свуда пођи, кући дођи Укупна вредност пројекта је 630.000,00 

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. 

Тема пројекта је указивање на позитивне 

стране локалне средине и младих који су 

одолели одласку у иностранство и 

организовали свој живот у родном граду. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног 

информисања; 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана 

реализације пројекта. 

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са 

реалним проблемима циљне групе. 

Заступљен је истраживачки приступ у 

креирању медијског садржаја. 

Концепт медијског садржаја јасно је 

дефинисан и жанровски је разноврстан. 

Захтев за суфинансирање пројекта прихваћен 

је у целини. 
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25. 

Media 

Advertising 

д.о.о. За 

маркетинг и 

пропаганду 

Буди друг Укупна вредност 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. 

Тема пројекта је проблем вршњачког насиља 

у Србији. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног 

информисања; 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту; 

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе. 

Пројекат се бави темом на аутентичан начин. 

Тема је актуелна и друштвено ангажована. 

Циљ је усклађен са описом и значајем 

пројекта. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара. 

26. 

Предраг 

Филиповић 

ПР Агенција 

за услуге 

рекламе и 

пропаганде 

Браф Топола 

(Варошица) 

Наталитетом против 

беле куге (радио 

емисија) 

Укупна вредност пројекта је 767.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

556.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је наталитет и подстицање 

младих парова да формирају и/или прошире 

породицу. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 
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датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног 

информисања; 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту; 

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе; 

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана 

реализације пројекта. 

Циљ је усклађен са описом и значајем 

пројекта. Планиране активности усмерене су 

на остваривање резултата пројекта. Буџет је 

реално испланиран.  

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. 

27. 

SCTV 

Production 

д.о.о. 

Бебе Укупна вредност пројекта је 1.290.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

850.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је наталитет и како подићи 

стопу наталитета, репродуктивно здравље и 

вантелесна оплодња. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта 
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идентификованих и јасно дефинисаних 

потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе. 

Планиране активности детаљно су разрађене. 

Планиране активности усмерене су на 

остваривање резултата пројекта. 

План реализације активности детаљно је 

разрађен. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. 

28. 

Друштво за 

информисањ

е Ал прес 

д.о.о. 

Алексинац 

Село без осмеха - то је 

њива без рода  

(Радио емисије у част и 

славу сељака - 

хранитеља нације и о 

његовим стрепњама и 

надама, као и о његовој 

духовној снази у чувању 

културног наслеђа и 

традиције). 

Укупна вредност пројекта је 646.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

508.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта су привредне активности села 

југоисточне Србије, положај жена, опстанак 

младих, очување животне средине, неговање 

традиције, баштињења културног наслеђа и 

његовог повезивања са савременим 

културним дешавањима у руралним 

срединама. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана 

реализације пројекта; 

- капацитете са становишта неопходних 

ресурса за реализацију пројекта. 

Добро су усклађени опис, значај и циљ 

пројекта. Буџет је избалансиран. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. 
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29. 

Информатив

ни центар 

д.о.о. Прибој 

Наше село - некад и сад Укупна вредност 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. 

Тема пројекта је приказивање прошлости и 

садашњости у руралним подручјима Прибоја, 

Пријепоља и Нове Вароши уз сведочења 

локалног становништва који ће слушаоцима 

дочарати слику из прошлости села, као и 

изјаве младих пољопривредника о сеоском 

начину живота данас. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе; 

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана 

реализације пројекта. 

Циљ је усклађен са описом и значајем 

пројекта. 

Добро су дефинисане потребе и приоритети 

циљне групе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. 

30. 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћ

у Зогакс 

Село некад и сад Укупна вредност 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. 

Тема пројекта је проблем депопулације 

сеоских насеља и потреба заустављања овог 

тренда. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 
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датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту; 

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе. 

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са 

реалним проблемима циљне групе. 

Добро је образложен формат планираног 

медијског садржаја. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара. 

31. 

Предузеће за 

радиодифузи

ју и 

маркетинг 

Радио Сан 

д.о.о. Ужице 

Емисија за село Укупна вредност пројекта је 1.176.000,00 

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 пољопривреда која је један 

од најважнијих извора прихода на селу. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних 

потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе. 

У значају пројекта јасно је идентификовано 

тренутно стање и потребе које из њега 

произилазе 
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Тема је актуелна и друштвено ангажована. 

Тема одговара програмским приоритетима 

Конкурса. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 600.000,00 динара. 

32. 

Удружење 

РТВ 

БУМ018 

SPIRITUS VINI EST 

(Инспирација је у вину) 

Укупна вредност пројекта је 1.584.820,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

760.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је вино и његов недовољно 

искоришћен потенцијал. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног 

информисања; 

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту; 

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана 

реализације пројекта. 

Тема одговара програмским приоритетима 

Конкурса. 

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са 

реалним проблемима циљне групе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. 

33. 

V production 

д.о.о. 

Органска бразда Укупна вредност пројекта је 1.189.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

944.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је проблем производње 

органских производа у Србији, процес 

сертификације и гаранције квалитета и 
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порекла. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних 

потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе; 

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана 

реализације пројекта. 

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са 

реалним проблемима циљне групе. 

Планирано је да садржај буде објављен на 

више платформи, што доприноси утицају 

пројекта на квалитет информисања циљне 

групе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. 

34. 

Предузеће за 

производњу 

промет и 

услуге Лотел 

д.о.о. 

Радио емисија за 

пољопривреднике и 

младе „Здраво и 

органско - са ваших 

њива на наше трпезе” 

Укупна вредност пројекта је 1.523.400,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

998.400,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је значај пољопривредне 

производње здраве и органске хране, 

едукација о темама за развој и унапређење из 

ове области, нови методи рада, изазови и 

искуства. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- значај пројекта са становишта 
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идентификованих и јасно дефинисаних 

потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе; 

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана 

реализације пројекта. 

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са 

реалним проблемима циљне групе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. 

35. 

Радио 

Телевизија 

Брус д.о.о. 

Брус 

„ОЗОН - Органска За 

Одрживи Напредак” 

подстицај развоју 

органске производње 

Укупна вредност пројекта је 876.066,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

700.066,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је развој органске производње 

у локалним заједницама Расинског округа. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана 

реализације пројекта; 

- капацитете са становишта стручних и 

професионалних референци предлагача 

пројекта, које одговарају предложеним 

циљевима и активностима пројекта. 

Добро су усклађени опис, значај и циљ 

пројекта. 

План реализације активности детаљно је 

разрађен. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. 
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36. 

Радио 

Суботица - 

SZABADKA

I Радио д.о.о. 

Суботица 

Војвођански женски 

бизнис 

Укупна вредност пројекта је 1.255.000,00 

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. 

Тема пројекта је женско предузетништво, 

односно проблеми са којима се предузетнице 

суочавају у вођењу сопствених фирми и 

пословању. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног 

информисања; 

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе; 

- утицај и изводљивост са становишта 

мерљивости индикатора који омогућавају 

праћење реализације пројекта.  

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са 

реалним проблемима циљне групе. 

Тема је актуелна и друштвено ангажована. 

Планирано је да садржај буде објављен на 

више платформи, што доприноси утицају 

пројекта на квалитет информисања циљне 

групе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара. 

37. 

Медијски 

центар Клик 

105 д.о.о. 

Зрењанин 

Иновативне визије и 

(радио е)мисије 

Укупна вредност пројекта је 918.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

680.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројектом је предвиђена стимулација 

предузетника, малих и средњих предузећа, 

високотехнолошких компанија, студената и 

средњошколаца да реализују своје иновације. 
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Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе. 

Тема је актуелна и друштвено ангажована. 

Планирано је да садржај буде објављен на 

више платформи, што доприноси утицају 

пројекта на квалитет информисања циљне 

групе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. 

38. 

Банкер д.о.о. 

Ниш 

Стартуј стартап Укупна вредност пројекта је 1.194.300,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

955.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта су иновације, развој, изазови и 

успеси стартап индустрије. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног 

информисања; 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и 

потребама циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе. 

Тема је актуелна и друштвено ангажована. 

Планирано је да садржај буде објављен на 
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више платформи, што доприноси утицају 

пројекта на квалитет информисања циљне 

групе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара. 

39. 

ДОО Радио 9 

Крагујевац 

Сјајне Крагујевчанке у 

свету предузетништва 

Укупна вредност пројекта је 1.590.600,00 

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. 

Тема пројекта су гране предузетништва у 

којима су се оствариле жене, уз појашњења 

ко су, чиме се баве и кроз које изазове су 

прошле на путу до успеха. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног 

информисања; 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних 

потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе. 

У значају пројекта јасно је идентификовано 

тренутно стање и потребе које из њега 

произилазе. 

Тема је актуелна и друштвено ангажована. 

Добро су дефинисане потребе и приоритети 

циљне групе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 600.000,00 динара. 
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40. 

Удружење 

грађана 

„Буди 

активан 16” 

Привредно окружење 

југа Србије 

Укупна вредност пројекта је 769.000,00 

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. 

Тема пројекта је унапређење пословног 

окружења југа Србије и упознавање 

становништва са могућностима покретања 

бизниса и стручног усавршавања. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног 

информисања; 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе. 

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са 

реалним проблемима циљне групе. 

Добро су усклађени опис, значај и циљ 

пројекта. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. 

41. 

РАМ Радио 

Медиа 

Мрежа д.о.о. 

Ужице 

„Дубоко” у отпаду, 

заокружена прича? 

Укупна вредност пројекта је 1.253.000,00 

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. 

Тема пројекта је заштита животне средине, 

токови управљања отпадом, напредак 

примарне селекције отпада у општинама 

Златиборског округа са освртом на увођење 

циркуларне економије. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 
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да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног 

информисања; 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе; 

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана 

реализације пројекта. 

Добро су усклађени опис, значај и циљ 

пројекта. 

У значају пројекта јасно је идентификовано 

тренутно стање и потребе које из њега 

произилазе. 

План реализације активности детаљно је 

разрађен. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. 

42. 

Предузеће за 

емитовање 

радио 

програма и 

трговину 

Радио „016” 

д.о.о. 

Лесковац 

Екологија у ритму 

рок'н'рол музике 

Укупна вредност 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. 

Тема пројекта је приказивање савремених 

еколошких проблема кроз примере песама 

рок'н'рол музике. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних 

потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе; 

- капацитете са становишта неопходних 
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ресурса за реализацију пројекта. 

Пројекат се, на оригиналан и аутентичан 

начин, бави једном од приоритетних тема 

Конкурса. 

Добро су усклађени опис, значај и циљ 

пројекта. 

Добро су образложене планиране активности. 

Планирано је да садржај буде објављен на 

више платформи, што доприноси утицају 

пројекта на квалитет информисања циљне 

групе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 600.000,00 динара. 

43. 

Радиодифузн

о предузеће 

021 Друштво 

са 

ограниченом 

одговорношћ

у Нови Сад 

Еко град Укупна вредност пројекта је 977.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

777.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је анализа стања животне 

средине у урбаним насељима, као и анализа и 

представљање рада грађанских иницијатива 

које су фокусиране на еколошке циљеве. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног 

информисања; 

- значај пројекта са становишта 

заступљености новинарско истраживачког 

приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта 

степена развојне и финансијске одрживости 

пројекта; 

- капацитете са становишта стручних и 

професионалних референци предлагача 

пројекта, које одговарају предложеним 

циљевима и активностима пројекта. 

Пројекат негује истраживачки приступ који 

ће резултирати објавом текстова у 
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штампаном издању и на порталу. 

Дат је предлог тема које ће бити обрађене. 

Планирано је да садржај буде објављен на 

више платформи, што доприноси утицају 

пројекта на квалитет информисања циљне 

групе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара. 

44. 

Предузеће за 

информисањ

е Радио 

телевизија 

Стара Пазова 

д.о.о. Стара 

Пазова 

Донатор Укупна вредност пројекта је 860.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

688.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта су проблеми нефролошких 

болесника при локалном Центру за дијализу у 

Старој Пазови, донаторству бубрега као 

једином решењу за бубрежне болеснике, али 

и процедурама кроз које пролази донатор као 

здрава особа. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних 

потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта 

заступљености новинарско истраживачког 

приступа. 

Тема је актуелна и друштвено ангажована. 

У значају пројекта јасно је идентификовано 

тренутно стање и потребе које из њега 

произилазе. 

Дат је предлог тема које ће бити обрађене. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. 
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45. 

Телевизија 

спорта и 

здравља 

СОС 

КАНАЛ 

ПЛУС д.о.о. 

Београд-

Савски 

Венац 

Спортом против дроге Укупна вредност 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. 

Тема пројекта је проблем злоупотребе 

психоактивних супстанци. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана 

реализације пројекта. 

Добро су усклађени опис, значај и циљ 

пројекта. Тема је актуелна и друштвено 

ангажована. Добро су дефинисане потребе и 

приоритети циљне групе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 600.000,00 динара. 

46. 

Моника 

Берчек ПР 

Агенција за 

консултантск

е активности 

Cross Media 

Consulting 

Бечеј 

Бечејке за сва времена Укупна вредност пројекта је 1.262.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

960.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта су приче о познатим Бечејкама 

које су својим радом и стваралштвом 

допринеле развоју бечејске општине. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних 

потреба циљних група;  
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- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе; 

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана 

реализације пројекта. 

Добро су усклађени опис, значај и циљ 

пројекта. 

Пројекат има и едукативни карактер. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 600.000,00 динара. 

47. 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћ

у за 

маркетинг 

трговину и 

услуге 

Студио 

Џокер Чачак 

Женски глас Укупна вредност пројекта је 751.250,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

596.800,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је разбијање родно укорењених 

предрасуда, институционална заштита жена и 

њихово охрабривање. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног 

информисања; 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Пројекат се бави једном од приоритетних 

тема Конкурса, препознајући добро проблеме 

и потребе циљне групе.  

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са 

реалним проблемима циљне групе. 

Наглашен је истраживачки приступ у обради 

теме. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. 
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48. 

Катарина 

Радовић ПР 

Агенција за 

производњу 

кинематогра

фских дела и 

телевизијско

г програма К 

Медиа Стар 

Нови Пазар 

Слушањем против 

говора мржње 

Укупна вредност пројекта је 1.129.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

636.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је подизање свести грађана 

Новог Пазара, Сјенице, Тутина и Рашке о 

проблему говора мржње и начинима 

пријављивања надлежним институцијама. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних 

потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана 

реализације пројекта. 

Тема је актуелна и друштвено ангажована. 

Добро су усклађени опис, значај и циљ 

пројекта. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. 

49. 

РТВ М ДОО 

Књажевац 

Деца жртве медија Укупна вредност пројекта је 1.154.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

918.600,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Циљ пројекта је побољшање исхода за децу 

која су у систему препозната као жртве и 

сведоци кривичних дела. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта усклађености 
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пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних 

потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта 

заступљености новинарско истраживачког 

приступа. 

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са 

реалним проблемима циљне групе. 

Заступљен је истраживачки приступ у 

креирању медијског садржаја. 

У значају пројекта јасно је идентификовано 

тренутно стање и потребе које из њега 

произилазе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. 

50. 

Српска 

православна 

црква  

Епархија 

шумадијска - 

Радио 

Златоусти 

Радио емисија: „Живот у 

излогу” - Између 

отворености и контроле 

Укупна вредност пројекта је 753.182,13 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

595.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је однос појединца и друштва 

према приватности и располагању личним 

подацима. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног 

информисања; 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту; 

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и 
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потребама циљних група. 

Заступљен је истраживачки приступ у 

креирању медијског садржаја. 

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са 

реалним проблемима циљне групе. 

Буџет је реално испланиран.  

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. 

51. 

Предузеће за 

информисањ

е и 

маркетинг 

СТУДИО 

МАГ ДОО, 

Обреновац 

Права потрошача Укупна вредност пројекта је 1.050.000,00 

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 су одредбе Закона о заштити 

потрошача, поштовање и непоштовање истих, 

илустровање узрока и последица, као и 

изазови с којима се потрошачи могу сусрести. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног 

информисања; 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе; 

- капацитете са становишта неопходних 

ресурса за реализацију пројекта. 

У значају пројекта јасно је идентификовано 

тренутно стање и потребе које из њега 

произилазе. 

Циљ је усклађен са описом и значајем 

пројекта. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. 
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52. 

Радио 

телевизија 

Врање д.о.о. 

Врање 

Тимски играч Укупна вредност пројекта је 1.258.600,00 

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. 

Пројектом је предвиђено информисање 

грађана и грађанки Пчињског округа о томе 

како је свака идеја остварива ако се нађу 

људи са истим циљем, а са сврхом анализе 

улоге и значаја цивилног друштва. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног 

информисања; 

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних 

потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта 

заступљености новинарско истраживачког 

приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе. 

Јасно су дефинисане програмске целине које 

ће бити обрађене. 

Тема је актуелна и друштвено ангажована. 

Планирано је да садржај буде објављен на 

више платформи, што доприноси утицају 

пројекта на квалитет информисања циљне 

групе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара. 

53. 

Академска 

иницијатива 

Форум 10 

Шта говори Шекспирова 

сестра: Од 

феминистичких 

политика до 

заоставштине 

патријархата 

Укупна вредност пројекта је 708.619,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

560.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 
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Тема пројекта је информисање грађана и 

грађанки о феминистичкој етици бриге, 

прецизније сегменту те етике која се односи 

на приступ старијим особама, нарочито 

женама, имајући у виду да су старије особе 

доминантно заступљене у укупном броју 

становника. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних 

потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту; 

- капацитете са становишта неопходних 

ресурса за реализацију пројекта.  

Циљ је усклађен са описом и значајем 

пројекта. 

Добро су образложене планиране активности. 

План реализације активности детаљно је 

разрађен. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. 

54. 

Радио Брег 

д.о.о. Тител 

Толеранцијом до 

успешне 

међугенерацијске 

сарадње 

Укупна вредност пројекта је 975.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

776.500,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је међугенерацијска 

солидарност и утицање на стварање 

повољнијег окружења у којем солидарност 

доприноси друштвеном развоју. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног 
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информисања; 

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних 

потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе; 

- утицај и изводљивост са становишта 

степена развојне и финансијске одрживости 

пројекта. 

Добро су усклађени опис, значај и циљ 

пројекта. 

Добро су образложене планиране активности. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. 

55. 

Привредно 

друштво 

Браво д.о.о. 

Пожаревац 

Четири генерације 

миграната Браничевског 

округа - Време Повратка 

Укупна вредност пројекта је 956.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

644.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је миграција становништва 

Браничевског округа. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног 

информисања; 

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних 

потреба циљних група;  

- капацитете са становишта неопходних 

ресурса за реализацију пројекта. 

Тема је актуелна и друштвено ангажована. 

План реализације активности детаљно је 

разрађен. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. 
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56. 

Центар за 

тренинг и 

едукацију, 

Жабаљ 

На правом путу Укупна вредност пројекта је 1.150.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

920.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је промоција развоја 

саобраћајне инфраструктуре на територији 

општине Жабаљ. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних 

потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе. 

Пројекат се бави темом на аутентичан начин. 

Тема је актуелна и друштвено ангажована. 

У значају пројекта јасно је идентификовано 

тренутно стање и потребе које из њега 

произилазе 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. 

57. 

Дарко 

Владисављев

ић ПР Друге 

уметничке 

делатности у 

оквиру 

извођачке 

уметности 

Кликер Нови 

Београд 

Серијал радио драма 

„Хроника паланачког 

гробља” 

Укупна вредност пројекта је 1.001.800,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

759.800,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројектом је предвиђена радио драма на тему 

дела Исидоре Секулић, Кроника паланачког 

гробља.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 
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- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту; 

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана 

реализације пројекта. 

Пројекат нуди креативан и иновативан 

приступ теми. 

Добро су образложене планиране активности. 

Садржај ће бити реализован у формату који је 

прилагођен циљној групи. 

Посебна вредност пројекта је формат радио 

драме.  

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. 

58. 

Привредно 

друштво  

BOOM93 

ДОО, 

Пожаревац 

ЈАСНО И ГЛАСНО - 

СПРЕЧИ ИЛИ ЛЕЧИ  

документарна радијска 

емисија о медијској 

писмености за младе 

Укупна вредност пројекта је 847.180,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

666.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројектом је предвиђена израда 

документарне радијске емисије за младе са 

циљем утврђивања перцепције младих и 

нивоа разумевања улоге медија, дигиталног и 

медијског окружења, садржаја и безбедности 

на интернету, оснаживања борбе против 

лажних вести, насиља, говора мржње и 

дискриминације. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат испуњава критеријуме, а 

нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног 

информисања; 

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних 

потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта 
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степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе; 

- капацитете са становишта неопходних 

ресурса за реализацију пројекта. 

Заступљен је истраживачки приступ у 

креирању медијског садржаја. 

У значају пројекта јасно је идентификовано 

тренутно стање и потребе које из њега 

произилазе 

Планирано је да садржај буде објављен на 

више платформи, што доприноси утицају 

пројекта на квалитет информисања циљне 

групе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. 

 

 

Средства нису додељена следећим подносиоцима пројеката: 
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 1. Радио 

Новости 

ДОО, 

Београд 

(Стари град) 

Да спорт буде доступан 

свима 

Укупна вредност пројекта је 1.184.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

944.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је физичка активност код деце 

и младих, посебно код женске популације. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног 

информисања; 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних 
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потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта 

степена развојне и финансијске одрживости 

пројекта; 

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности; 

- учеснику конкурса изречена је мера од 

стране државних органа, регулаторних тела 

или тела саморегулације у последњих годину 

дана, због кршења професионалних и етичких 

стандарда.  

Нема иновативних елемената ни 

истраживачког приступа у обради теме, већ је 

акценат на промоцији постојећих 

потенцијала, што не доприноси квалитету 

информисања циљне групе. Опис активности 

није разрађен. 

 2. Привредно 

друштво 

Сремски 

Радио ДОО 

Шид 

Спортом до здравијег 

живота 

Укупна вредност пројекта је 1.272.000,00 

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. 

Тема пројекта су спортски успеси на 

локалном и републичком нивоу са циљем 

подстицања јавности за бављење спортом. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и 

потребама циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта 

мерљивости индикатора који омогућавају 

праћење реализације пројекта;  

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Наведен је само један кључни учесник у 

реализацији пројекта па се доводе у питање 

кадровски капацитети за реализацију 

пројекта. 

Не сагледава се одрживост пројекта. 
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 3. Santos-

Comerce 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћ

у за радио-

телевизијске 

активности 

увоз-извоз и 

услуге 

маркетинга 

Зрењанин 

Спортски блок Укупна вредност пројекта је 1.197.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

945.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је спорт, спортске активности, 

спортска дешавања и развој спорта како у 

граду тако и у руралним срединама. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних 

потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту;  

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Нема иновативног елемента у креирању 

медијског садржаја. 

Буџет је нереално дефинисан.   

 4. Друштво са 

ограниченом 

одговорношћ

у Радио Бум 

д.о.о. 

Бољевац 

На крилима сећања Укупна вредност пројекта је 635.500,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

507.500,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је неговање културе сећања и 

враћање старим обичајима Источне Србије. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних 

потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе. 
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Нема иновативног елемента у креирању 

медијског садржаја. План реализације 

активности није прецизно дефинисан. 

 5. Слобода 90 

АД Крупањ 

Корени Укупна вредност пројекта је 1.224.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

700.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је неговање и заштита српског 

језика, писма, опште језичке културе и 

писмености. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног 

информисања; 

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту;  

- значај пројекта са становишта 

заступљености новинарско истраживачког 

приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта 

мерљивости индикатора који омогућавају 

праћење реализације пројекта. 

Опис активности није разрађен. 

Не процењује се на који начин циљ може 

бити реализован, јер план реализације 

пројектних активности није разрађен. 

Нејасан је формат планираног медијског 

садржаја. 

 6. Чичица д.о.о. Радио емисија, колажног 

типа „Српска реч у 

вековима записана” 

Укупна вредност пројекта је 1.009.400,00 

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. 

Тема пројекта су национални писци и 

национална књижевност са циљем 

популаризације српске књижевности. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 
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датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних 

потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана 

реализације пројекта. 

Из датог описа се не види шта је намера и 

циљ пројекта. Циљ је уопштено дефинисан. 

Не сагледава се концепт медијског садржаја 

ни тематски оквир. 

 7. Ема медиа и 

продукција 

д.о.о. 

Бујановац 

Светиње југа Србије Укупна вредност пројекта је 960.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

720.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

У оквиру пројекта обрађиваће се теме из 

области православне верске заједнице, 

свакодневне црквене теме које се тичу 

верника и модерног живота. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе. 

Нема иновативног елемента у креирању 

медијског садржаја. Очекивани резултати 

нису мерљиви. Погрешно су дефинисани 

резултати и индикатори резултата којима се 

мери остваривост циља. 

 8. Радио Бисер 

д.о.о. 

Привредно 

друштво за 

саобраћај, 

Поздрав из Пожаревца Укупна вредност пројекта је 1.284.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

960.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 
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трговину, 

издаваштво и 

радио и 

телевизијске 

активности, 

Пожаревац 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта су историјске чињенице, 

предања и значај пожаревачког краја, 

културно наслеђе и афирмација туристичких 

потенцијала. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта 

мерљивости индикатора који омогућавају 

праћење реализације пројекта;  

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Кључни елементи пријаве оскудно су 

наведени. Опис активности није разрађен. 

 9. Фонд 

МОНДО Д' 

АРТЕ - свет 

уметности 

Празнична ризница Укупна вредност 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. 

Тема пројекта је културна историја 

различитих држава, кроз најзначајнија 

достигнућа пре свега музичке уметности. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту;  

- значај пројекта са становишта 

заступљености новинарско истраживачког 
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приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе. 

Опис пројекта и начин реализације није у 

складу са постављеним циљевима. 

Нема иновативног елемента у креирању 

медијског садржаја. 

 10. Удружење 

грађана НС 

Плус 

Културна активација Укупна вредност пројекта је 1.442.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

962.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројекат обрађује  теме из области културе, 

очувања традиције, обичаја, националног 

идентитета и културно-историјског наслеђа. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе. 

Пројекат није јасно дефинисан у смислу 

предмета и циља. 

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. 

 11. Радио 

дифузно 

друштво 

Радио-

телевизија 

АС Шабац 

Лексикон Чивијашке 

републике 

Укупна вредност пројекта је 1.542.100,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

912.100,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је историја, очување обичаја, 

традиција, језик, туризам и тековине Западне 

Србије.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 
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датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана 

реализације пројекта. 

Кључни елементи пријаве оскудно су 

наведени. 

Пројекат није јасно дефинисан у смислу 

предмета и циља. 

 12. Љубинка 

Марковић ПР 

Производња 

аудио 

визелних 

производа 

МИБ Медиа 

Стар 

Краљево 

Када и зашто плачу и 

свеци са неба 

Укупна вредност пројекта је 1.559.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

825.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта су приче о манастирима 

Рашког округа - Жича, Љубостиња и 

Студеница. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног 

информисања; 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта 

мерљивости индикатора који омогућавају 

праћење реализације пројекта. 

Пројекат није јасно дефинисан у смислу 

предмета и циља. Нема иновативног елемента 

у креирању медијског садржаја. 

 13. Коперникус 

радио 

телевизија 

Рашка д.о.о. 

Документарни серијал 

радијских емисија „На 

путу успеха” 

Укупна вредност пројекта је 736.711,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

588.841,00 динара, што не прелази 80% 
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вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта су природна богатства, 

успешни људи, песници, уметници, 

музичари, обичаји и традиција рашке 

области. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе. 

Нема иновативног елемента у креирању 

медијског садржаја. 

Садржај примарно има промотивни, а 

секундарно информативни карактер. 

 14. Радио и 

телевизија 

Трстеник 

д.о.о. 

Моравске приче Укупна вредност пројекта је 973.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

723.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта су истините приче и анегдоте 

које још увек могу да се чују од старијих 

људи у трстеничком крају. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта 

заступљености новинарско истраживачког 

приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе. 
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Тема је прешироко постављена, без јасног 

фокуса. 

У значају пројекта нису препознати 

приоритети и потребе циљне групе који би 

били разрађене кроз тему пројекта. 

 15. Информатив

ни прес 

центар 

општине 

Владичин 

Хан д.о.о. 

Владичин 

Хан 

Промоција руралног 

туризма у општини 

Владичин Хан 

Укупна вредност пројекта је 1.240.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

980.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројекат се бави промоцијом руралног 

туризма у општини Владичин Хан. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту;  

- значај пројекта са становишта 

заступљености новинарско истраживачког 

приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе. 

Пројекат није јасно дефинисан у смислу 

предмета и циља. 

Пројекат није разрађен, а у неким деловима је 

и нејасан. 

 16. Планета 

21000 ДОО 

за 

производњу 

и емитовање 

радио и ТВ 

програма 

експорт-

импорт и 

услуге 

Време је за културу Укупна вредност 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. 

Тема пројекта је културни водич и садржај за 

информисање и едуковање слушалаца из 

области културе и уметности. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног 
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информисања; 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе. 

Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не 

нуди иновативни приступ па се не сагледава 

допринос квалитету информисања циљне 

групе. 

Нема иновативног елемента у креирању 

медијског садржаја. 

 17. YU ECO 

д.о.о. 

Суботица 

Пажљивко Укупна вредност пројекта је 1.143.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

775.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је представљање саобраћаја, 

посебно у урбаним срединама, са циљем 

образовања деце у домену понашања у 

саобраћају. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе. 

Нема иновативног елемента у креирању 

медијског садржаја. 

Опис активности није разрађен. 

Тема пројекта и назив пројекта су истоветни 

кампањи коју је у претходном периоду већ 

спроводила Агенција за безбедност 

саобраћаја, те се не препознаје значај 

пројекта. 
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 18. ЦИП Центар 

за 

информатичк

и 

инжењеринг 

и 

пројектовање 

д.о.о. 

Краљево 

Вршњачко насиље на 

друштвеним мрежама 

Укупна вредност пројекта је 813.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

630.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је дигитално насиље на 

друштвеним мрежама. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе. 

Нема иновативног елемента у креирању 

медијског садржаја. 

Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не 

нуди иновативни приступ па се не сагледава 

допринос квалитету информисања циљне 

групе. 

План реализације активности није прецизно 

дефинисан. 

 19. Радио 

телевизија 

Нови Пазар 

д.о.о. Нови 

Пазар 

Гласно и јасно о 

вршњачком насиљу 

Укупна вредност пројекта је 1.707.400,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

956.800,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је проблем вршњачког насиља 

у Новом Пазару и изналажење решења за 

његово сузбијање. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и 
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потребама циљних група; 

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Нема иновативног елемента у креирању 

медијског садржаја. 

Пројекат није разрађен, а у неким деловима је 

и нејасан. 

 20. Производно, 

трговинско и 

услужно 

предузеће 

Техника плус 

д.о.о. Лучани 

Од тебе зависи Укупна вредност пројекта је 770.600,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

540.600,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта су млади и упознавање са 

опасностима и ризицима које по њих носи 

време у којем живимо, изазови и проблеми са 

којима се свакодневно суочавају. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и 

потребама циљних група. 

Нема иновативног елемента у креирању 

медијског садржаја. 

Пројекат није разрађен, а у неким деловима је 

и нејасан. 

 21. Друштво за 

производњу, 

промет и 

услуге 

Мартекс 

ТМТ д.о.о. 

Лозница 

Радио емисија о 

репродуктивном здрављу 

младих и подстицању 

наталитета „Да нас буде 

више” 

Укупна вредност пројекта је 1.352.400,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

992.700,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је репродуктивно здравље 

младих - колико познају област 

репродуктивног здравља, да ли и колико 

брину о истом, информисање младих ради 

очувања њиховог репродуктивног здравља и 

афирмација мера које град предузима у циљу 
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подстицања наталитета. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних 

потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту;  

- оправданост трошкова са становишта 

прецизности и разрађености буџета пројекта, 

који показује усклађеност предвиђеног 

трошка са пројектним активностима;  

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. 

Пројекат није разрађен, а у неким деловима је 

и нејасан. 

 22. Друштво са 

ограниченом 

одговорношћ

у „Радио 

Магнум -

18” Зајечар 

Млади то могу Укупна вредност пројекта је 912.250,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

729.750,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је јачање положаја младих 

повећавањем њиховог самопоуздања и 

стицања равноправности, ангажовање у 

друштвеној, политичкој и предузетничкој 

сфери. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и 

потребама циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 
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информисања циљне групе; 

- утицај и изводљивост са становишта 

мерљивости индикатора који омогућавају 

праћење реализације пројекта. 

Нема иновативног елемента у креирању 

медијског садржаја. 

Погрешно су дефинисани резултати и 

индикатори резултата којима се мери 

остваривост циља. 

 23. Радио 

Медвеђа 

ДОО 

Медвеђа 

Деца - будућност 

Медвеђе 

Укупна вредност пројекта је 966.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

756.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је заштита интереса деце, 

младих и родитеља ради несметаног 

коришћења права ових лица у јавном 

информисању, а посебно слободе примања 

идеје, информација и мишљења. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и 

потребама циљних група. 

Нема иновативног елемента у креирању 

медијског садржаја. 

Нема увида у теме које ће бити обрађене. 

 24. Радио 

телевизија 

Инђија ДОО, 

Инђија 

Медији у служби младих Укупна вредност пројекта је 1.527.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

999.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Циљ пројекта је остваривање права, 
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унапређење положаја и побољшање 

квалитета живота деце у Србији. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних 

потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе; 

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана 

реализације пројекта. 

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. 

Из датог описа се не види шта је намера и 

циљ пројекта. 

Нема корелације између специфичних 

циљева и очекиваних резултата. 

 25. Предузеће за 

производњу 

и емитовање 

радио 

програма и 

маркетинг 

OP-TOP ITD 

GROUP 

д.о.о. 

Млади и болести 

зависности 

Спречавање злоупотребе 

психоактивних 

супстанци 

Укупна вредност пројекта је 1.206.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

958.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је информисање младих, 

њихових родитеља и старатеља о 

психоактивним супстанцама, штетним 

дејствима, последицама и пружању подршке 

и помоћи институција. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе; 

- утицај и изводљивост са становишта 

мерљивости индикатора који омогућавају 

праћење реализације пројекта. 
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Нема иновативног елемента у креирању 

медијског садржаја. 

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. 

Пројекат није разрађен, а у неким деловима је 

и нејасан. 

 26. Александар 

Николић ПР 

Производња 

и емитовање 

телевизијско

г програма 

Радио 

телевизија 

017 

Млади пред вратима 

пакла 

Укупна вредност пројекта је 1.278.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

770.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је опасност од употребе и 

коришћења психоактивних супстанци међу 

припадницима млађе популације. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта 

мерљивости индикатора који омогућавају 

праћење реализације пројекта. 

Прешироко су опредељене циљне групе. 

План реализације активности није прецизно 

дефинисан. 

 27. Друштво са 

ограниченом 

одговорношћ

у Радио 014 

Ваљево 

Глас за будућност 

Србије 

Укупна вредност пројекта је 840.000,00 

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 промовисање улоге младих у 

друштву. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних 
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потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и 

потребама циљних група. 

Пројекат није разрађен, а у неким деловима је 

и нејасан. 

 28. Привредно 

друштво за 

дистрибуцију 

и 

изнајмљивањ

е филмова 

РТВ ИБМ 

Краљево 

Нет-генерација Укупна вредност пројекта је 2.189.900,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

871.600,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је дигитално доба код младих, 

опасности приликом употребе интернета и 

друштвених мрежа. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних 

потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта 

мерљивости индикатора који омогућавају 

праћење реализације пројекта. 

Нема иновативног елемента у креирању 

медијског садржаја. 

Пројекат није јасно дефинисан у смислу 

предмета и циља. 

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. 

 29. РТВ Сигнал-

НС д.о.о. 

Нови Сад 

Са бебама - кућа расте Укупна вредност пројекта је 3.108.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 
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1.000.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је подршка пронаталитету у 

Србији, унапређење друштвене бриге о деци, 

положаја трудница, породиља и социјално 

угрожених самохраних родитеља. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта 

мерљивости индикатора који омогућавају 

праћење реализације пројекта;  

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана 

реализације пројекта. 

Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не 

нуди иновативни приступ па се не сагледава 

допринос квалитету информисања циљне 

групе. 

Пројекат није јасно дефинисан у смислу 

предмета и циља. 

Тема је прешироко и уопштено постављена. 

 30. Друштво са 

ограниченом 

одговорношћ

у Импрес, 

Бачка Топола 

Перспектива младих на 

селу 

Укупна вредност 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. 

Тема пројекта је проблем опстанка младих у 

условима неизвесности, услед недовољног 

познавања потенцијала руралних предела и 

могућностима које село пружа. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 
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пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту;  

- значај пројекта са становишта 

заступљености новинарско истраживачког 

приступа. 

Имајући у виду да је реч о наставку пројекта 

подносилац није навео резултате претходно 

реализованог пројекта нити околности које 

би оправдале наставак реализације пројекта. 

 31. Друштво са 

ограниченом 

одговорношћ

у Радио 

Пожега  - 

Пожега 

СВА НАША СЕЛА - 

прва фаза 

Укупна вредност пројекта је 1.103.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

823.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Сврха пројекта је упознавање становника 

општине Пожега и суседних општина са 

потенцијалима за живот, могућностима 

одрживог развоја, историјом, културом и 

традицијом. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту;  

- значај пројекта са становишта 

заступљености новинарско истраживачког 

приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе. 

Нема иновативног елемента у креирању 

медијског садржаја. 

Из датог описа се не види шта је намера и 

циљ пројекта. 

Тема је прешироко постављена, без јасног 

фокуса. 
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 32. ДОО ISTOK 

COMPANY 

Салаш 

Чувари сеоске традиције Укупна вредност пројекта је 750.000,00 

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 су традиционалне вредности 

сеоске средине, као што су народни обичаји, 

старински језик, историја, традиција и 

култура, а са сврхом чувања од заборава. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту;  

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Тема је прешироко и уопштено постављена. 

Нема елемента иновативности, с обзиром да 

је ово често обрађивана тема у пројектима. 

Садржај примарно има промотивни, а 

секундарно информативни карактер. 

 33. Радио 

телевизија 

BELLE 

AMIE д.о.о. 

Само у Србији - Село 

моје лепо ти је име 

Укупна вредност пројекта је 1.240.000,00 

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. 

Тема пројекта је село и сеоске средине кроз 

разговоре са мештанима, стручним људима 

из области етимологије, социологије, 

етнологије, демографије, историје. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту;  

- оправданост трошкова са становишта 
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прецизности и разрађености буџета пројекта, 

који показује усклађеност предвиђеног 

трошка са пројектним активностима. 

Подносиоцу је у 2021. години одобрен 

пројекат сличне садржине и назива, те није 

препозната додатна вредност која би 

допринела квалитету информисања циљне 

групе. 

 34. Предузеће за 

радио 

дифузију 

Сашка радио 

д.о.о. Мосна 

Савети сеоских месних 

заједница између грађана 

и локалне самоуправе 

Укупна вредност пројекта је 630.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

504.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта су проблеми у селима општине 

Мајданпек и односи на релацији: савети 

месних заједница-житељи села-локална 

самоуправа. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних 

потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе. 

Нема иновативног елемента у креирању 

медијског садржаја. 

Пројекат није јасно дефинисан у смислу 

предмета и циља. 

Циљ је уопштено дефинисан. 

Медијски садржај није јасно дефинисан. 

Нема увида у теме које ће бити обрађене. 

 35. Друштво за 

телекомуник

ације, 

трговину и 

услуге 

Астериас 

д.о.о. Нови 

Кнежевац 

Повратак селу Укупна вредност пројекта је 746.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

545.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је развој села, са акцентом на 

пољопривредне гране на подручју Северног 

Баната. 
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Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе. 

Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не 

нуди иновативни приступ па се не сагледава 

допринос квалитету информисања циљне 

групе. Из датог описа се не види шта је 

намера и циљ пројекта. Погрешно је 

дефинисана одрживост пројекта. 

 36. Миле 

Влаисављеви

ћ 

предузетник, 

Занатска 

радња 

Столар 

дрводеља 

Производња емисија за 

пољопривреднике 

„Раскршће левачког 

аграра” 

Укупна вредност пројекта је 1.750.452,96 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

993.280,80 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Теме пројекта су пољопривреда, сточарство, 

пчеларство и воћарство. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних 

потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта 

мерљивости индикатора који омогућавају 

праћење реализације пројекта.  

Пројекат је оскудно образложен, недоречен. 

Опис активности није разрађен. 

 37. Радио 

телевизија 

Prima 

Internacional 

д.о.о. Бајина 

Башта 

Зелене шансе нашег 

краја 

Укупна вредност пројекта је 798.000,00 

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. 
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Тема пројекта је предузетништво, односно 

како да млади обезбеде што више 

информација како би започели свој бизнис из 

области коју препознају као своју могућност, 

као и како да се организују у неки вид 

самозапошљавања у пољопривреди и 

туризму. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана 

реализације пројекта. 

Пројекат није јасно дефинисан у смислу 

предмета и циља. 

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. 

 38. Агенција за 

продукцију и 

информисањ

е AR Press 

Миодраг 

Петровић ПР 

Вукосавци 

Село и бизнис Укупна вредност пројекта је 716.450,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

567.700,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је покретање бизниса у селима 

Централне Србије из области воћарства, 

виноградарства, пчеларства, цвећарства, 

женског предузетништва, занатства, 

прерађивачких мини капацитета, рибарства и 

агротуризма. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе; 

- утицај и изводљивост са становишта 

мерљивости индикатора који омогућавају 
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праћење реализације пројекта. 

Пројекат није јасно дефинисан у смислу 

предмета и циља. 

Нема увида у теме које ће бити обрађене. 

 39. Друштво са 

ограниченом 

одговорношћ

у Вести и 

радио Ужице 

Занат-судбина у својим 

рукама 

Укупна вредност пројекта је 1.280.500,00 

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. 

Тема пројекта је представљање постојећих и 

активних занатлија ужичког краја који 

одолевају свим изазовима и недостацима 

модерних времена. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана 

реализације пројекта. 

Нема увида у теме које ће бити обрађене. 

Циљ је уопштено дефинисан. Опис 

активности није разрађен. Кључни елементи 

пријаве оскудно су наведени. 

 40. Удружење 

грађана 

"Напред" 

Коцељева 

Пољопривредници под 

утицајем светске кризе 

Укупна вредност пројекта је 910.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

700.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је едукација пољопривредника 

и предузетника из пољопривредне делатности 

о актуелној светској кризи и опстанку. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта 
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заступљености иновативног елемента у 

пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и 

потребама циљних група. 

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. Циљ је 

уопштено дефинисан. Нејасан је формат 

планираног медијског садржаја. 

 41. Предузеће за 

радио и 

телевизијске 

делатности 

M&DJ Cool 

Борча 

Зелено предузетништво 

и здравље људи је наша 

будућност 

Укупна вредност пројекта је 937.550,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

750.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је загађење воде, ваздуха и 

земљишта у Србији и граду Београду, 

Панчеву и Опову, као и чињеница да Србија 

годишње произведе на хиљаде тона разног 

отпада, при чему се рециклира веома мали 

део.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе; 

- утицај и изводљивост са становишта 

степена развојне и финансијске одрживости 

пројекта. 

Из датог описа се не види шта је намера и 

циљ пројекта. 

 42. Предузеће за 

радио 

емитовање 

„Радио 34” 

ДОО, 

Крагујевац 

Покренимо ЕКО свест Укупна вредност пројекта је 718.720,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

575.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је јачање еколошке свести 

младих људи и грађана Крагујевца о 

важности заштите животне средине. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 
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датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних 

потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и 

потребама циљних група. 

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. Тема је 

прешироко постављена, без јасног фокуса. 

Нема иновативног елемента у креирању 

медијског садржаја. Не сагледава се 

одрживост пројекта. 

 43. Новинска 

агенција Бета 

Пресс д.о.о. 

Београд 

(Огранак 

Пословна 

јединица 

Бета радио 

Нови Пазар) 

За квалитетнији ваздух, 

воду, земљу - грађани, 

медији и локалне 

самоуправе на истом 

задатку 

Укупна вредност пројекта је 1.252.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

996.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је екологија и унапређење 

интерактивности медија, грађана, локалних 

самоуправа и стручне јавности.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту;  

- значај пројекта са становишта 

заступљености новинарско истраживачког 

приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе. 

Пројекат није јасно дефинисан у смислу 

предмета и циља. Пројекат је расплинут. 

Нема јасног увида у планирани медијски 

садржај. 
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 44. Штампа, 

радио и филм 

ДОО Бор 

Чист ваздух, дуга љубав Укупна вредност пројекта је 960.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

760.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је подизање свести о значају 

појединца у борби за очување човекове 

околине, подршка грађанском активизму у 

борби за здравију животну средину, али и 

праћење рада рударске компаније Зиђин на 

подручју Бора, информисање грађана о 

рударству  и мерама које ова компанија 

предузима у циљу смањења загађења ваздуха. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних 

потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта 

заступљености новинарско истраживачког 

приступа. 

Пројекат није јасно дефинисан у смислу 

предмета и циља. Из датог описа се не види 

шта је намера и циљ пројекта. Погрешно је 

дефинисана одрживост пројекта. 

 45. Радио 

Xanadu д.о.о. 

Чачак 

Еколошки сат откуцава Укупна вредност пројекта је 746.800,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

505.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је значај екологије и очување 

животне средине, путем промене система 

грејања у индивидуалним домаћинствима, 

унапређења енергетских својстава стамбених 

објеката и примена еколошких и обновљивих 

извора енергије у домаћинствима и малим и 

средњим предузећима. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  
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- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе; 

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана 

реализације пројекта. 

Опис пројекта и начин реализације није у 

складу са постављеним циљевима. План 

реализације активности није прецизно 

дефинисан. 

 46. Информатив

но предузеће 

Радио 

Ваљево д.о.о. 

- Београд 

Чист ваздух, пола 

здравља 

Укупна вредност пројекта је 1.400.000,00 

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 проблем загађења ваздуха на 

подручју града Ваљева. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних 

потреба циљних група;  

- оправданост трошкова са становишта 

прецизности и разрађености буџета пројекта, 

који показује усклађеност предвиђеног 

трошка са пројектним активностима. 

Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не 

нуди иновативни приступ па се не сагледава 

допринос квалитету информисања циљне 

групе. Не процењује се на који начин циљ 

може бити реализован, јер план реализације 

пројектних активности није разрађен. Буџет 

технички није исправан. 
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 47. Радио-

дифузно 

друштво 

Петица д.о.о. 

Коцељева 

Еко свет у фокусу Укупна вредност пројекта је 774.000,00 

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 заштита животне средине, 

загађење ваздуха, воде и земљишта на 

територији општине Коцељева. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних 

потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе. 

Погрешно је дефинисана одрживост пројекта. 

Тема је прешироко постављена, без јасног 

фокуса. 

 48. Hedonic 

Media Market 

д.о.о. 

За будућност без 

пластике 

Укупна вредност 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. 

Тема пројекта је загађење пластичним 

отпадом у Србији и потреба за очувањем 

животне средине и здравља људи. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе; 

- утицај и изводљивост са становишта 

мерљивости индикатора који омогућавају 

праћење реализације пројекта;  

- економску оправданост предлога буџета у 
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односу на циљ и пројектне активности. 

Мала је слушаност медија преко којег би се 

реализовао медијски садржај, те се не 

сагледава економска исплативост реализације 

пројекта. Буџет је нереално дефинисан.   

 49. Привредно 

друштво 

Радио 

Телевизија 

Краљево  и 

Ибарске 

Новости 

д.о.о. 

Краљево 

Дрога, пут у бездан Укупна вредност пројекта је 1.154.400,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

902.400,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је злоупотреба психоактивних 

супстанци. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту;  

- значај пројекта са становишта 

заступљености новинарско истраживачког 

приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе. 

Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не 

нуди иновативни приступ па се не сагледава 

допринос квалитету информисања циљне 

групе. Пројекат је расплинут. Нема јасног 

увида у планирани медијски садржај. 

Опис активности није разрађен. 

 50. Привредно 

друштво 

Ритам д.о.о. 

Врањска 

бања 

Превенција је пола 

здравља 

Укупна вредност пројекта је 1.342.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

780.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је указивање на редовне 

здравствене контроле како би се болест 

препознала на време, проценио ризик и 

развио план побољшања здравља. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 
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да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту;  

- значај пројекта са становишта 

заступљености новинарско истраживачког 

приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе. 

Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не 

нуди иновативни приступ па се не сагледава 

допринос квалитету информисања циљне 

групе. Пројекат је расплинут. Нема јасног 

увида у планирани медијски садржај. Тема је 

прешироко постављена, без јасног фокуса. 

 51. Pallas 

Production 

д.о.о 

Предузеће за 

телекомуник

ације и радио 

и 

телевизијске 

активности 

Кикинда 

Питајте фармацеута Укупна вредност пројекта је 924.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

711.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је упознавање јавности са 

интеракцијама лекова које узимају. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе; 

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана 

реализације пројекта. 

Нема иновативног елемента у креирању 

медијског садржаја. Не сагледава се 

одрживост пројекта. 

 52. Светлана 

Турчиновић 

ПР 

Производња 

Разговори о дијабетесу Укупна вредност пројекта је 998.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

798.400,00 динара, што не прелази 80% 
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аудио 

визуелних 

производа 

Подунавље 

Артмедиа 

Нови 

Бановци 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је дијабетес који ће се у оквиру 

радијских емисија обрађивати у разговорима 

са психологом који ће пружити одговоре на 

најчешћа питања. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних 

потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту;  

- значај пројекта са становишта 

заступљености новинарско истраживачког 

приступа. 

Опис пројекта и начин реализације није у 

складу са постављеним циљевима. Не 

сагледава се одрживост пројекта. 

 53. Предузеће за 

производњу, 

трговине и 

услуге Рекс 

д.о.о. 

Кикинда 

Здравље пре свега Укупна вредност пројекта је 1.132.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

852.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је подизање свести грађана о 

значају превенције, као најбоље мере за 

очување здравља. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних 

потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту;  

- значај пројекта са становишта 

заступљености новинарско истраживачког 

приступа; 

- економску оправданост предлога буџета у 
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односу на циљ и пројектне активности. 

Циљ је уопштено дефинисан. Не сагледава се 

одрживост пројекта. 

 54. Удружење 

грађана Сви 

смо били 

деца 

Секте тајне, проблеми 

јавни 

Укупна вредност 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. 

Тема пројекта су секте у Србији, последице и 

опасности које вребају од секташког 

деловања. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе; 

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Није прецизирано на који начин ће се вршити 

праћење и евалуација пројекта. Погрешно је 

дефинисана одрживост пројекта. 

 55. Радио 

Фантаси 

друштво са 

ограниченом 

одговорношћ

у за пружање 

услуга 

Мала радио клиника Укупна вредност пројекта је 851.159,10 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

675.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је здравство. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта 

заступљености новинарско истраживачког 

приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта 
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разрађености и изводљивости плана 

реализације пројекта; 

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Не сагледава се одрживост пројекта. 

Персонални трошак за сниматеља је 

предимензиониран. 

 56. Привредно 

друштво за 

радио 

дифузију 

ХИТ д.о.о. 

Причајмо о томе Укупна вредност пројекта је 956.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

666.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је ментално здравље и 

превенција менталних поремећаја код деце и 

младих. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе; 

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана 

реализације пројекта. 

Опис активности није разрађен. Нема 

иновативног елемента у креирању медијског 

садржаја. Медијски садржај није јасно 

дефинисан. Нема увида у теме које ће бити 

обрађене. 

 57. Епархија 

Бачка Српске 

православне 

цркве 

Лечење зависника од 

дроге у црквеним 

центрима за одвикавање 

Укупна вредност пројекта је 1.245.995,20 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

971.876,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта су питања везана за болести 

зависности, првенствено од дроге. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 



96 

 

Р.Б. 

ПОДНОСИ

ЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних 

потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта 

заступљености новинарско истраживачког 

приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе. 

Нема иновативног елемента у креирању 

медијског садржаја. Пројекат је расплинут. 

Нема јасног увида у планирани медијски 

садржај. Тема је прешироко и уопштено 

постављена.  

 58. Медијски 

центар Радио 

Пулс Гроцка 

д.о.о. 

Београд- 

Стари град 

Ментално здравље 

младих - очување и 

превенција 

Укупна вредност пројекта је 1.044.400,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

828.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је значај и превенција 

менталног здравља. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе; 

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана 

реализације пројекта. 

Опис активности није разрађен. Нема 

иновативног елемента у креирању медијског 

садржаја. Медијски садржај није јасно 

дефинисан. Нема увида у теме које ће бити 

обрађене. 

 59. Master Craft 

д.о.о. Кула 

Самостална жена - 

Сигурна жена 

Укупна вредност пројекта је 634.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 



97 

 

Р.Б. 

ПОДНОСИ

ЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

502.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је подизање свести жена са 

финансијским потешкоћама о могућностима 

покретања предузетничке делатности, ради 

дугорочног решавања основних проблема и 

оснаживања положаја жена у друштву. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

заступљености новинарско истраживачког 

приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе; 

- утицај и изводљивост са становишта 

мерљивости индикатора који омогућавају 

праћење реализације пројекта.  

Нису добро дефинисане циљне групе у 

односу на циљ пројекта. 

Не сагледава се одрживост пројекта. 

 60. Друштво за 

радио и 

дифузију 

Тим радио 

д.о.о 

Прњавор 

Да жене са села буду 

видљивије 

Укупна вредност пројекта је 760.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

570.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је економско оснаживање жена 

у руралним крајевима. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту;  

- значај пројекта са становишта 

заступљености новинарско истраживачког 

приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана 

реализације пројекта. 
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Погрешно је дефинисана одрживост пројекта. 

Пројекат је оскудно образложен, недоречен. 

 61. Приватно 

предузеће за 

производњу, 

промет и 

услуге Буков

ача компани 

д.о.о. Нова 

Варош 

Живот у нашем атару Укупна вредност пројекта је 677.900,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

528.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је економска независност као 

предуслов за побољшање квалитета живота 

жена у селима општине Нова Варош. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту;  

- значај пројекта са становишта 

заступљености новинарско истраживачког 

приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана 

реализације пројекта. 

Погрешно је дефинисана одрживост пројекта. 

Пројекат је оскудно образложен, недоречен. 

План реализације активности није прецизно 

дефинисан. 

 62. Милош 

Стошић ПР 

агенција за 

маркетинг 

„Skay Media 

Team” 

Ранутовац 

Превенција насиља: 

Чувајмо сестре, мајке и 

баке 

Укупна вредност пројекта је 1.365.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

755.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је превенција насиља над 

женама и девојчицама. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта 

мерљивости индикатора који омогућавају 
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праћење реализације пројекта. 

Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не 

нуди иновативни приступ па се не сагледава 

допринос квалитету информисања циљне 

групе. Погрешно су дефинисани индикатори 

резултата пројекта. Не сагледава се 

одрживост пројекта. 

 63. Удружење 

грађана Глас 

породице 

Живот у страху дома 

свог 

Укупна вредност 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. 

Тема пројекта је проблем насиља над женама 

у Србији. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта 

мерљивости индикатора који омогућавају 

праћење реализације пројекта;  

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Погрешно су дефинисани индикатори 

резултата пројекта. 

 64. ПРИВРЕДН

О 

ДРУШТВО 

ЗА 

ИНЖЕЊЕРИ

НГ, 

ТРГОВИНУ 

И УСЛУГЕ 

ЕЛИПСА 

ДОО 

КРАЉЕВО 

Стоп пандемији 

породичног насиља 

Укупна вредност пројекта је 1.050.000,00 

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. 

Циљ пројекта је да се укаже на све веће и 

узнемирујуће повећање породичног насиља 

за време и после Covid-19 пандемије. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту;  
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- значај пројекта са становишта 

заступљености новинарско истраживачког 

приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе. 

Акценат је на промоцији постојећих 

потенцијала, што не доприноси квалитету 

информисања циљне групе. 

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. 

 65. Јелена 

Љешњак ПР 

Агенција за 

производњу 

кинематогра

фских дела 

аудиовизелн

их производа 

и 

телевизијско

г програма 

Видео визија 

Ниш 

Дом без насиља Укупна вредност пројекта је 1.252.000,00 

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. 

Тема пројекта је све већа учесталост разних 

облика насиља, а са циљем указивања на 

методе препознавања насиља, превенцију, 

утицаја на јавност да пријављују и 

охрабривање жртава да проговоре. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних 

потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту;  

- оправданост трошкова са становишта 

прецизности и разрађености буџета пројекта, 

који показује усклађеност предвиђеног 

трошка са пројектним активностима;  

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Тема је прешироко и уопштено постављена. 

Нема елемента иновативности, с обзиром да 

је ово често обрађивана тема у пројектима. 

Наведен је само један учесник у реализацији 

пројекта па се доводе у питање кадровски 

капацитети за реализацију пројекта. 



101 

 

Р.Б. 

ПОДНОСИ

ЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 66. Предузеће за 

радио и 

телевизију, 

продукцију 

Радио Пулс 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћ

у Деспотовац 

Хлеб са седам кора Укупна вредност пројекта је 869.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

690.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је живот рудара данас, како 

изгледа дан у рударском окну, шта о свом 

послу мисле рудари и њихове породице, да 

ли се и колико рударски живот променио, као 

и да ли могу да се побољшају услови живота 

и рада. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

заступљености новинарско истраживачког 

приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта 

мерљивости индикатора који омогућавају 

праћење реализације пројекта;  

- оправданост трошкова са становишта 

прецизности и разрађености буџета пројекта, 

који показује усклађеност предвиђеног 

трошка са пројектним активностима;  

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Не сагледава се остваривост датих резултата. 

Комплексност теме изискује више пажње, 

односно дужи период реализације и већи број 

медијских садржаја.  

 67. Удружење 

грађана 

Journalistic 

plan 

Радијски серијал о 

осетљивим друштвеним 

групама „Маргине” 

Укупна вредност пројекта је 1.097.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

712.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта су маргинализоване и 

осетљиве групе: млади, жене, незапослени, 

Роми, расељена лица, ОСИ, жртве насиља, 

сиромашни, стари... 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 
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да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту;  

- значај пројекта са становишта 

заступљености новинарско истраживачког 

приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта 

мерљивости индикатора који омогућавају 

праћење реализације пројекта. 

Пројекат је оскудно образложен, недоречен. 

Опис активности није разрађен. 

 68. Медиа 

информатор 

д.о.о. 

Кањижа 

Један дан у мојој кожи - 

радио приче о особама са 

инвалидитетом у 

Кањижи и околини на 

мађарском језику 

Укупна вредност пројекта је 901.200,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

715.200,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта су проблеми и решења 

проблема особа са инвалидитетом мађарске 

националне мањине на подручју Северне 

Војводине. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе. 

Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не 

нуди иновативни приступ па се не сагледава 

допринос квалитету информисања циљне 

групе. Пројекат је оскудно образложен, 

недоречен. 

 69. Ивањички 

радио ДОО, 

Ивањица 

Рећи ћу ти нешто важно Укупна вредност 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. 

Тема пројекта су проблеми са којима се 
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суочавају ОСИ. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту;  

- значај пројекта са становишта 

заступљености новинарско истраживачког 

приступа. 

Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не 

нуди иновативни приступ па се не сагледава 

допринос квалитету информисања циљне 

групе. Опис активности није разрађен. Буџет 

је нереално дефинисан.   

 70. Југословенск

а бизнис 

мрежа YU BI 

NET д.о.о. 

Документарно-

информативно-

едукативни радио 

серијал „Нас је десет 

посто” 

Укупна вредност пројекта је 851.159,10 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

675.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта су проблеми особа са 

инвалидитетом. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту;  

- значај пројекта са становишта 

заступљености новинарско истраживачког 

приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе. 

Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не 

нуди иновативни приступ па се не сагледава 

допринос квалитету информисања циљне 

групе. Буџет технички није исправан. 

 71. Rec-on 

production 

д.о.о. Нови 

Сад 

МОЈ СВЕТ - серијал 

радио емисија 

Укупна вредност пројекта је 828.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

660.000,00 динара, што не прелази 80% 



104 

 

Р.Б. 

ПОДНОСИ

ЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је здравље лица са 

инвалидитетом, као и образовање, социјална 

заштита и учешће у друштвеним 

активностима.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних 

потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту. 

Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не 

нуди иновативни приступ па се не сагледава 

допринос квалитету информисања циљне 

групе. 

Циљ је уопштено дефинисан. 

Наведен је само један учесник у реализацији 

пројекта па се доводе у питање кадровски 

капацитети за реализацију пројекта. 

Нема увида у теме које ће бити обрађене. 

Није испланиран мониторинг.   

Погрешно је дефинисана одрживост пројекта. 

 72. Медијски 

центар Соко 

Миграције становништва 

у савременом друштву - 

узроци и последице 

Укупна вредност 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. 

Тема пројекта су миграције у савременом 

друштву, узроци и последице, њихово 

смањење и утицај на развој друштва. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 
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пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе. 

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. 

Тема је прешироко постављена, без јасног 

фокуса. 

 73. Александар 

Радојичић 

ПР Агенција 

за извођачку 

делатност 

СОЛЕ, 

Београд 

Радио драма „Тесла или 

прилагођавање анђела”, 

Стеван Пешић 

Укупна вредност пројекта је 894.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

715.200,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројектом је предвиђена израда радио драме 

са циљем упознавања младих који одрастају у 

дигиталној ери, са традиционалном формом 

радио драме, као и ликом и делом Николе 

Тесле. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- утицај и изводљивост са становишта 

мерљивости индикатора који омогућавају 

праћење реализације пројекта;  

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана 

реализације пројекта. 

Кључни елементи пријаве оскудно су 

наведени. Опис активности није разрађен. 

Погрешно је дефинисана одрживост пројекта. 

Није прецизирано на који начин ће се вршити 

праћење и евалуација пројекта. 

 74. Радиодифузн

о предузеће 

Студио М 

д.о.о. Чачак 

Изгради свест, филтрирај 

вест - грађанско друштво 

између критичког 

размишљања и медијске 

манипулације 

Укупна вредност пројекта је 965.250,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

736.450,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је утицај медија на формирање 

ставова становника Чачка и околине. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 
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да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних 

потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта 

заступљености новинарско истраживачког 

приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе. 

Пројекат није разрађен, а у неким деловима је 

и нејасан. Тема је прешироко и уопштено 

постављена. Нема елемента иновативности, с 

обзиром да је ово често обрађивана тема у 

пројектима. 

 75. Видеонет 

д.о.о. 

Београд 

Чуо сам/Чула сам - 

информативно 

едукативни радијски 

серијал о штетном 

утицају ширења гласина 

у појединачној и групној 

комуникацији и 

начинима сузбијања 

истих одговорним 

медијским деловањем 

Укупна вредност пројекта је 1.785.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

915.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је штетни утицај ширења 

гласина између појединаца и појединаца и 

групе, као и начинима сузбијања истих 

одговорним медијским деловањем. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних 

потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе; 

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана 

реализације пројекта. 

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. Тема је 

прешироко постављена, без јасног фокуса. 
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 76. Синдикат 

новинара 

Србије 

Медији у савременом 

добу 

Укупна вредност пројекта је 1.092.100,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

870.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројекат обухвата организовање 6 трибина на 

теме: ко је данас новинар и каквим 

притисцима је изложен, ко надгледа, оцењује 

и контролише медије, какав је утицај 

финансијера на уређивачку политику, да ли 

има превише комерцијалних телевизија и 

каква је будућност локалних медија, да ли 

интернет и нове технологије помажу или 

одмажу медијима, да ли се светским 

медијима може веровати више него домаћим. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту;  

- значај пројекта са становишта 

заступљености новинарско истраживачког 

приступа. 

Планиране активности излазе из домена 

производње медијских садржаја. 

77. Удружење 

грађана „Play 

on” 

Поштовањем кодекса 

новинара до одговорног 

извештавања 

Укупна вредност пројекта је 843.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

618.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је кршење кодекса новинара. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и 

потребама циљних група; 
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- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе; 

- капацитете са становишта неопходних 

ресурса за реализацију пројекта.  

Прешироко су опредељене циљне групе. 

Не сагледава се остваривост датих резултата. 

Погрешно су дефинисани индикатори 

резултата пројекта. 

78. Игор Спасић 

ПР Агенција 

за 

производњу 

кинематогра

фских дела 

аудиовизуелн

их производа 

и 

телевизијско

г програма 

Balance 

Media 

Култура изнад свега Укупна вредност пројекта је 1.252.000,00 

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. 

Теме пројекта су свакодневне потребе људи 

који живе у градској средини, 

инфраструктурно и комунално уређење, 

културни садржаји, образовање, здравство, 

екологија и грађански активизам. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног 

информисања; 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних 

потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту. 

Тема је прешироко постављена, без јасног 

фокуса. 

Из описа пројекта не сагледава се тематска 

целина, већ се говори о више појединачних 

тема које би требало да буду разрађене кроз 

засебне пројекте. 

Пројекат се у највећој мери своди на 

остваривање примарне функције самог 

медија. 
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79. Предузеће за 

радио и ТВ 

дифузију 

Гага д.о.о. 

Власотинце 

Чаршијске приче Укупна вредност пројекта је 1.254.400,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

989.400,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта су садржаји из области јавног 

информисања који ће омогућити свим 

пунолетним грађанима и удружењима 

цивилног сектора слободу говора кроз 

исказивање мишљења и постављање питања, 

а и локалним органима власти да дају 

одговоре и решења на исте. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног 

информисања; 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних 

потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта 

заступљености иновативног елемента у 

пројекту. 

Тема је прешироко постављена, без јасног 

фокуса. 

Из описа пројекта не сагледава се тематска 

целина, већ се говори о више појединачних 

тема које би требало да буду разрађене кроз 

засебне пројекте. Пројекат се у највећој мери 

своди на остваривање примарне функције 

самог медија. 

80. Херор Медиа 

Понт д.о.о. 

Нови Сад 

Подкаст Суботњи 

разговори 2022 

Укупна вредност пројекта је 1.050.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

550.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Циљ пројекта је производња садржаја који је 

доступан свим грађанима и који их охрабрује 
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да делују одговорније у својим заједницама. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта 

заступљености новинарско истраживачког 

приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта 

степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе. 

Тема је прешироко постављена, без јасног 

фокуса. 

Наведен је само један учесник у реализацији 

пројекта па се доводе у питање кадровски 

капацитети за реализацију пројекта. Пројекат 

се у највећој мери своди на остваривање 

примарне функције самог медија. 

81. Привредно 

друштво за 

маркетинг и 

пропаганду 

Ребус д.о.о. 

Ризница знања Укупна вредност пројекта је 1.200.000,00 

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. 

Теме пројекта су брига о породици и деци, 

афирмативни садржаји за децу и младе, 

смањење ризика социјалне искључености 

припадника рањивих група, превенција 

насиља у породици, безбедност саобраћаја, 

спречавање злоупотребе психоактивних 

супстанци, очување здравља људи. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је 

да пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта 

заступљености новинарско истраживачког 

приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта 




