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               Република Србија 

               МИНИСТАРСТВО  

    КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

 Београд, Влајковићева 3 

            Број: 401-01-434/2022-04 

            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 условима и критеријумима 

усклађености државне помоћи у области јавног информисања („Службени гласник РС”, 

број 9/22), 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 телевизије у 2022. години, средства у износу од 70.000.000,00 динара 

расподељују се следећим подносиоцима пројеката: 

 

 

Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВА 

У РСД 

1. Београд 

 Центар за музичко и 

драмско стваралаштво 

АРТ БЕАТ 

Екољупци 481 700.000,00 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВА 

У РСД 

2. Врање 
Радио телевизија Врање 

д.о.о. Врање 

Играј се и учи 

дечји културно-

образовни програм 

424 1.000.000,00 

3. Рума 

Санела Милошевић 

предузетник Позоришни 

студио Нада Рума 

Гуска Барбара и њена 

бака Ката, друга сезона 
424 800.000,00 

4. Рума 

 Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу 

Телевизија Фрушка 

гора, Рума 

Млади граде друштво-

њихова је будућност 
424 700.000,00 

5. Кладово 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу за радио 

и телевизију РТВ 

Кладово, Кладово 

Ја не фолирам, само 

волонтирам 
424 700.000,00 

6. Краљево 

Привредно друштво 

Радио Телевизија 

Краљево и Ибарске 

Новости д.о.о. Краљево 

Шта кажу млади  424 900.000,00 

7. Београд 
KORPUS MEDIA 

GROUP ДОО Београд 
Зона дејства 424 900.000,00 

8. Деспотовац 

 Радио телевизија 

Стрела ДОО Велики 

Поповић 

Природњак-сезона 2 424 700.000,00 

9. Зајечар 
ДОО „ISTOK 

COMPANY” Салаш  

Ја и локална 

самоуправа 
424 700.000,00 

10. Пирот 

Видео продукција Астра 

Петровић Милан 

предузетник Пирот   

Доживети стоту 424 800.000,00 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВА 

У РСД 

11. 
Аранђелова

ц 

Радио телевизија Сунце 

ДОО, Аранђеловац 

Стоп њивским 

пожарима: Како да се 

штета претвори у 

корист 

424 800.000,00 

12. Крагујевац 
Удружења „Стаклено 

звоно” 

Параметри стања 

животне средине града- 

Крагујевцa 

481 700.000,00 

13. Ваљево 

Ремонт друштво са 

ограниченом 

одговорношћу Ваљево  

Борба за опстанак 424 700.000,00 

14. 
Горњи 

Милановац 

Предузеће за емитовање 

телевизијског програма 

Телевизија GM Plus 

Cable д.о.о. Горњи 

Милановац 

Бели лабуд на зеленом 

језеру 
424 900.000,00 

15. Крушевац 

Радио телевизија 

Крушевац ДОО 

Крушевац 

Крушевац-зелени град 424 1.000.000,00 

16. Суботица ВТВ ДОО Суботица 
Рециклажа није 

гњаважа 
424 950.000,00 

17. Ћуприја 
Поморавски гласник 

ДОО Ниш 
Здрава медна прича 424 700.000,00 

18. Београд 

Љиљана Миловановић 

ПР Видео продукција 

Осмоугао Београд 

„Са друге стране 

стакла”- Разговори са 

децом која су победила 

рак 

424 700.000,00 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВА 

У РСД 

19. Београд 

Центар за едукацију и 

унапређење друштва 

„Пулс” 

Донирај, не оклевај 481 700.000,00 

20. Београд 
Видеонет ДОО Београд 

(Врачар) 

„Страх од страха” - 

информативно 

едукативни медијски 

ТВ пројекат (16 епизода 

по 40 минута) у циљу 

јавне детабуизације 

питања анксиозности и 

депресије како би се 

допринело смањењу 

отуђења грађана, 

неразумевања од 

других и повлачењу 

оних који се са овим 

проблемима 

свакодневно суочавају 

424 700.000,00 

21. Баточина 
Удружење-Локално 

организовање 
Знам како се осећам 481 700.000,00 

22. Београд 
Браинз ДОО Београд- 

Нови Београд 

Боље спречити него 

лечити  
424 700.000,00 

23. Лесковац 

Привредно друштво за 

производњу и 

емитовање ТВ програма 

Телевизија Лесковац 

ДОО, Лесковац 

Здравље 424 700.000,00 

24. 
Аранђелова

ц 

Радио-телевизија 

Шумадија д.о.о. 

Аранђеловац 

Буди информисан, 

избор је на теби! 
424 700.000,00 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВА 

У РСД 

25. Ваљево 

Телевизија V5 ДОО 

Ваљево 

    

„Никад преко границе”, 

серија емисија 

намењених превенцији 

зависности од 

алкохолизма  

424 700.000,00 

26. Нови Сад 
Новосадска ТВ ДОО 

Нови Сад 
Реци не и победи 424 700.000,00 

27. Зајечар За медија ДОО Зајечар 
ТВ серијал „Оружја и 

ја” 
424 900.000,00 

28. Трстеник 
Радио и телевизија 

Трстеник ДОО Трстеник  

Добрица Ћосић од 

бунтовника до 

државника 

424 800.000,00 

29. Ниш  Креатисимо  
80 година пробоја-

Лагер Ниш  
481 700.000,00 

30. Пирот 

Привредно друштво 

Телевизија Пирот ДОО, 

Пирот  

Нераскидиве везе / 

ακλόνητες σχέσεις 
424 1.200.000,00 

31. Суботица ВТВ ДОО Суботица Чувамо од заборава 424 900.000,00 

32. Београд 
Халијард Мисија 

Фондација 
Заборављена историја  481 741.600,00 

33. Пирот 

Милоје Нешић ПР, 

агенција за ТВ 

продукцију Слободна 

продукција Пирот 

Документарни 

телевизијски серијал  

„Уснула хероина-ДР 

Надежда Станојевић 

прва жена педијатар у 

Србији” 

424 800.000,00 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВА 

У РСД 

34. Чачак 
Телевизија Галаксија 32 

ДОО Чачак 

ТВ серијал „Пет минута 

културе”  
424 700.000,00 

35. Врање 
Центар за информисање 

ТВ Инфо Пулс Врање 

Документарни филм -

Бора и Врање 
481 700.000,00 

36. Врање 
Врањска плус д.о.о. 

Врање 
На бранику историје 424 1.100.000,00 

37. Мајданпек 

Радио телевизија 

Мајданпек д.о.о. 

Мајданпек 

Светлост духовног 

наслеђа 2 
424 700.000,00 

38. Обреновац 
Удружење „Шта 

хоћеш”  

ТВ серијал 

„АрхелогИја” 
481 700.000,00 

39. Краљево 

Предузеће за издавачку 

делатност, радио и 

телевизију Мелос ДОО 

Краљево 

Краљевачки инжењери 

19. века 
424 700.000,00 

40. Београд 
Удружење грађана „Сви 

смо били деца” 
Са културом на ти 481 700.000,00 

41. Бојник 
    Радио телевизија 

четири С ДОО, Бојник   
Господари душе 424 800.000,00 

42. Београд 

Привредно друштво 

Optimistic film ДОО 

Београд (Врачар) 

Документарни серијал 

„Српско коло”-други 

део 

424 1.000.000,00 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВА 

У РСД 

43. Београд 
Невладина организација 

Ленон 

Документарни ТВ филм  

„Мала школа 

рокенрола” 

481 700.000,00 

44. Београд 

Тамара Попов Радоњић, 

ПР Студио за видео 

продукцију 

VIDEOPRESS Београд 

Моћ, свемоћ и немоћ 

медија 
424 700.000,00 

45. Београд 

Вишња Брадоњић ПР 

студио за аудио-

визуелну продукцију и 

извођачке уметности 

студио Абракадабра 

Београд 

Ја, ти, он, ми, ви, они 424 800.000,00 

46. Обреновац 

Предузеће за 

информисање и 

маркетинг СТУДИО 

МАГ ДОО, Обреновац 

Пут наде 424 700.000,00 

47. Ниш 

Мануела Радојковић ПР 

производња 

кинематографских дела, 

аудио-визуелних 

производа и 

телевизијског програма 

HELLOANIMATION, 

Ниш 

Виртуелни свет младих 424 700.000,00 

48. Нови Пазар 
 Journalistic plan 

Села балканског 

Сибира  

(документарни ТВ 

серијал о селима 

Пештерске висоравни) 

481 702.000,00 

49. Тутин 
Инфо Центар д.о.о. 

Тутин 

Путевима тутинске 

дијаспоре 
424 700.000,00 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВА 

У РСД 

50. Београд ЕДИТ ПРО Круг насиља 481 700.000,00 

51. Пожега 
Телевизија Пожега д.о.о. 

Пожега 
Да нас буде више 424 700.000,00 

52. Зајечар  Срећна Звезда Светионик 481 706.400,00 

53. Београд 

CONTRAST STUDIOS 

ДОО, Београд 

(Вождовац) 

Српски јунаци средњег 

века 
424 900.000,00 

54. Београд 

Национална 

организација особа са 

инвалидитетом Србије  

Млади са 

инвалидитетом 
481 900.000,00 

55. 
Куршумлиј

а 

Радио телевизија 

Куршум ДОО 

Куршумлија 

Активирај више 

могућности 
424 700.000,00 

56. Београд 

Друштво за услуге у 

области издаваштва, 

маркетинга и 

пропаганде Принцип 

Прес д.о.о. Београд 

(Стари град) 

Осам векова под 

окриљем анђела! 
424 700.000,00 

57. Вршац 

 Аудио видео 

продукција „Вила” 

Бранислав Вила ПР 

Вршац 

Заборављене игре за 

децу и одрасле  
424 950.000,00 

58. Београд 
Продукцијска група 

Мрежа ДОО Београд 

Срби у европском 

комшилуку-Мађарска 

(очување идентитета, 

језика и писма)  

424 700.000,00 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВА 

У РСД 

59. Бујановац 

Радио телевизије 

Бујановац ДОО 

Бујановац 

Агропартнер 424 1.500.000,00 

60. Зрењанин 

SANTOS-COMERCE 

друштво са ограниченом 

одговорношћу за радио-

телевизијске активности 

увоз-извоз и услуге 

маркетинга Зрењанин 

Агрочас-емисија о 

пољопривреди 
424 700.000,00 

61. Београд 

Радиодифузно предузеће 

Б92 друштво са 

ограниченом 

одговорношћу, Београд 

(Земун) 

Информационе 

технологије у 

пољопривреди-

Будућност је ту! 

424 700.000,00 

62. 
Нова 

Варош 

Приватно предузеће за 

производњу, промет и 

услуге Буковача 

компани д.о.о, Нова 

Варош 

Додир природе 424 734.400,00 

63. 
Нови 

Кнежевац 

Центар за информисање 

Нови Кнежевац д.о.о. 

Нови Кнежевац 

Биодиверзитет из наше 

баште  
424 950.000,00 

64. Београд 
Удружење грађана „Глас 

породице” 

Утицај климатских 

промена на 

пољопривреду Србије 

481 700.000,00 

65. Нови Пазар 
Академска иницијатива 

Форум 10 

Логика наратива: 

Перспективе концепта 

људске безбедности 

481 750.000,00 

66. Прибој 
Информативни центар 

ДОО Прибој 

Предузетничко 

огледало 
424 700.000,00 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВА 

У РСД 

67. Лозница 
ЛОТЕЛ ПЛУС ДОО, 

Лозница 

Телевизијска емисија из 

области 

предузетништва 

„Успешне жене 

Лознице”  

424 700.000,00 

68. Шабац 

Мирјана Чворић ПР 

производња 

телевизијског програма 

„PUBLICINFO” Шабац 

Да од својих руку живе 424 700.000,00 

69. Чачак 
Телевизија Телемарк 

ДОО Чачак 
Покрени се, запосли се 424 750.000,00 

70. Неготин 
Мото боем транс д.о.о. 

Неготин 

Национални парк 

Ђердап 
424 850.000,00 

71. Параћин 

Радио и телевизија 

Канал- М, друштво са 

ограниченом 

одговорношћу, Параћин 

Поморавски бисери 

медијско истраживање 

природних и културних 

локалитета, као 

значајног туристичког 

потенцијала 

поморавског округа 

424 900.000,00 

72. Београд 

„Media Advertising” 

ДОО за маркетинг и 

пропаганду 

Београд (Звездара) 

Све наше медаље 424 900.000,00 

73. 
Стара 

Пазова 

Предузеће за 

информисање Радио 

телевизија Стара Пазова 

д.о.о Стара Пазова 

За боље сутра 424 715.600,00 

74. Баточина 
 Удружење Патриотски 

блок Србије 
Ово је наша прича 481 700.000,00 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВА 

У РСД 

75. Врање 

Пеђа Стојменовић ПР 

агенција за производњу 

и емитовање 

телевизијског програма 

PS MEDIA Врање 

ТВ серијал-људи који 

чекају 
424 700.000,00 

76. Београд 
 Прва телевизија ДОО 

Београд  
Живот сеоских жена 424 700.000,00 

77. Пријепоље 
Удружење „Форум жена 

Пријепоља”  

Културни обрасци и 

родна равноправност 

(Уметнице, новинарке и 

активисткиње заједно 

мењају културне 

обрасце) 

481 700.000,00 

78. Београд  Комитет знања Србије  Фифти-Фифти 481 700.000,00 

79. Београд 

Уметничка 

продукцијска група 

ShockART 

Жртва и њено право на 

достојанство 
481 700.000,00 

80. Апатин 

Предузеће за 

производњу и 

дистрибуцију РТВ 

програма, трговину и 

услуге ТВ Апатин 

друштво са ограниченом 

одговорношћу Апатин 

Пут једне визије 424 700.000,00 

81. Ниш Зона плус ДОО Ниш 
Беседе планинских 

вукова 
424 1.150.000,00 

82. 
Сремска 

Митровица 

Градска М телевизија 

ДОО Сремска 

Митровица 

Заједничким снагама 

оживимо села 
424 800.000,00 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВА 

У РСД 

83. Крушевац 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу ADD 

PRODUCTION 

 Крушевац 

Млади у систему-шта 

после? 
424 700.000,00 

84. Ниш 

Бранислав Игњатовић 

ПР Радња за 

телевизијску продукцију 

South Media, Ниш    

„Mens sana in corpore 

sano” - ТВ студија о 

утицају пандемије на 

спорт и рекреацију 

424 700.000,00 

85. Београд 

Изабела Бранковић ПР 

агенција за производњу 

аудио-визуелних 

производа Спорт Медиа 

Београд 

Документарни филм о 

Милку Ђуровском 

„Милко” 

424 700.000,00 

86. Нови Пазар Локал медија план 

Деца и просјачење као 

облик трговине 

људима-случај Нови 

Пазар 

481 700.000,00 

87. Београд 

 Новинско издавачко 

друштво Романо Невипе 

ДОО Београд (Раковица) 

Не(модерно)ропство 424 700.000,00 

88. 
Бачка 

Паланка 

Радио и телевизија 

Бачка Паланка, друштво 

са ограниченом 

одговорношћу, Бачка 

Паланка 

Сеоска прича 424 700.000,00 

89. Ужице 
Предузеће Конзум Лав 

ДОО Ужице 

Еко и етно туризам у 

Западној Србији 
424 700.000,00 

90. Ужице 
Предузеће ТВ-5 ДОО 

Ужице 

Културни туризам 

Западне Србије -

светско а наше 

424 950.000,00 

     

    Економска класификација 481:  15.000.000,00 динара 

    Економска класификација 424:  55.000.000,00 динара 

    УКУПНО РАСПОДЕЉЕНО  70.000.000,00 динара 
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II Средства нису додељена следећим подносиоцима пројеката: 

 

Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

1. Београд 

Призводња радио и 

телевизиског програма 

Tривалиа Бојан 

Драгићевић ПР Београд 

(Раковица) 

Креативно едукативни серијал „Душанова 

радионица” 

2. Нови Сад 

Канал 9 ДОО за 

маркетинг, радио и 

телевизију, Нови Сад 

Српске дечије приче на знаковном језику 

3. Ваљево 

Љубиша Милутиновић 

предузетник студио за 

плес и забаву Студио М 

Ваљево 

Нестрпљиви снови-наши таленти  

4. Београд 

 Друштво за филмску и 

видео продукцију 

Талас филм ДОО 

Београд 

„Јеја и Тића, сто му рђавих шрафића” ТВ 

серијал за децу  

5. Нови Сад 
Удружење Путеви 

природе 
Таленат у фокусу 

6. Ниш 

Јелена Љешњак ПР 

агенција за производњу 

кинематографских дела 

аудиовизуелних 

производа и 

телевизијског програма 

Видео визија Ниш 

Каријере и баријере 

7. Шабац 

Радио дифузно 

друштво Радио-

Телевизија АС д.о.о. 

Шабац 

Чивијашки шампиони знања 

8. 
Крагујева

ц 

Дејан Тршић ПР 

продукција дигиталних 

формата Витфилм 

дигитал Крагујевац 

Успешни и млади Шумадије 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

9. Суботица 
YU ECO д.о.о. 

Суботица 
Ружичасте мајице 

10. Београд 

ADRIA MEDIA 

GROUP ДОО Београд 

(Стари град) 

Оствари своје право 

11. Београд 

Предузеће за 

маркетинг, издавачку 

делатност, радио и 

телевизију HAPPY TV 

ДОО Београд (Земун) 

Будимо људи 

12. Београд 

Александар Жигић ПР 

Агенција за маркетинг 

и производњу ТВ 

програма Chicago 

Connection Нови 

Београд 

Телевизијска емисија Српска разгледница из 

Америке 

13. Београд 

Jелена Гајшек ПР, 

Агенција за видео 

продукцију 

LIFESTYLE BRAND, 

Београд (Врачар) 

ТВ серијал Стил 

14. 
Велика 

Плана 

Информативно 

предузеће Реч 

Поморавља д.о.о. 

Велика Плана 

Подунавље у 2022-од инфраструктуре до 

културе 

15. 
Крагујева

ц 

Богдан Врањешевић ПР 

Агенција за филмску и 

видео продукцију 

издавачку делатност 

организацију 

уметничких програма и 

ИТ услуге Дуо Дигитал 

Медиа Крагујевац 

COVID 19-минус и плус 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

16. Београд 
 Локал Медија 

Маркетинг 

Јавно добро, документарно-едукативни ТВ 

серијал 

17. 
Нови 

Пазар 

Радио телевизија Нови 

Пазар д.о.о. Нови Пазар 
Огледало наше душе-чиста животна средина 

18. Сомбор 

Предузеће за радио и 

телевизијске 

активности СТВ КА -54 

Сомбор 

За здраво природно окружење 

19. Нови Сад 
Војвођанска зелена 

иницијатива  

Документарни тв серијал „Зелена патрола на 

делу” 

20. Шид 
Сремска телевизија 

ДОО Шид 
Здравија животна средина-циљ свих нас  

21. Београд 

TV SUPER-SAT 

COMMUNICATION 

ДОО Београд-Врачар  

Чист ваздух-здравији живот 

22. Ужице 

Милош Вуловић ПР 

производња 

телевизијског програма 

REC MEDIA Ужице 

Златиборски округ -10 еко траса  

23. Шабац 

Владимир Урошевић 

ПР Производња радио 

и телевизијског 

програма МР Медиа 

Шабац 

Зелени Мачвански округ 

24. Врање 

Милош Стошић ПР 

Агенција за маркетинг 

SKAY MEDIA TEAM 

Ранутовац 

Донирај крв, продужи живот 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

25. 
Нови 

Пазар 

Центар за развојну 

политику и сарадњу 

Прелазак на дело-депресија као узрок и 

последица криминалне етиологије код младих 

26. Ниш 

Радио телевизија 

BELLE AMIE ДОО 

Ниш 

Одабери здравље 

27. Ниш  
NGTim Produkcija д.о.о. 

Ниш-Медијана 
Или имаш или немаш 

28. Суботица 

Горан Половина ПР 

производња аудио 

визуелног и 

телевизијског програма 

ЕКО МЕДИЈА 

Суботица 

Реци НЕ!  

29. 
Врањска 

Бања 

Привредно друштво 

РИТАМ ДОО Врањска 

Бања 

Наталитет и репродуктивно здравље-наша 

брига 

30. 
Нови 

Пазар 

Санџак телевизија ДОО 

Нови Пазар 
Санџачко јутро 

31. Нови Сад 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу Linea 

elektronics за 

производњу и услуге, 

Нови Сад 

Србија у објективу-САДА 

32. Бор 
Штампа, радио и филм 

ДОО Бор 
Објективно, ко је крив? 

33. Ваљево 
РТВ Марш ДОО 

Ваљево 
Рад локалне самоуправе 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

34. Београд 

Александар Гајшек ПР, 

Агенција за 

производњу ТВ 

програма и издаваштво 

Агапе књига, Београд 

 

ТВ Серијал Агапе 

35. Нови Сад 

Фонд „МОНДО Д' 

АРТЕ - Свет 

уметности” 

Музичка ризница 

36. Инђија 
Радио телевизија 

Инђија ДОО, Инђија 
Тајне усташких стратишта у Срему 

37. 
Прокупљ

е 
Филм клуб Прокупље Топличани пали у ратовима од 1912. до 1918.  

38. Рашка 

Коперникус радио 

телевизија Рашка д.о.о. 

Рашка 

Сведоци историје -сећања 

39. 
Димитров

град 

 Ивица Иванов ПР 

Агенција за 

кинематографску и 

телевизијску 

продукцију POSITIVE 

PRODUCTION 

Жељуша 

Елита у пролазу-Руси који су мењали Пирот 

40. Свилајнац 

Вук Старинац ПР 

комуникација и и однос 

с јавношћу, VOLF 

MEDIA, Свилајнац 

Милош Савчевић: Ресавац који је задужио 

Србију 

41. Нови Сад 

Александар Каришик 

предузетник, Агенција 

Каришик и Каришик 

Нови Сад  

Захарије Орфелин 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

42. Ваљево 

Ненад Савић ПР 

Производња 

кинематографских дела 

VIDEO CRAFT MEDIA 

Ваљево 

Контра навој 

43. Београд 

Центар за 

мултимедијалну 

уметност и 

комуникацију 

„TANGRAM” Београд 

ТВ збирка српске поезије (пилот циклус) 

44. 
Бајина 

Башта 

РТВ Прима 

Интернационал д.о.о. 

Бајина Башта  

Стазама предака 

45. Ниш 
Медиа и реформ центар 

Ниш 
Између Сциле и Харибде 

46. Нови Сад 
Новосадска ТВ ДОО 

Нови Сад 
Српски светионици 

47. 
Пожарева

ц 

NM Video Production 

ДОО Пожаревац 

Историја Браничевског округа-Од давнина до 

данас  

48. Београд 
HBO Color Media 

Events Београд 
Дворци, виле и летњиковци Србије 

49. Београд 

Предузеће за 

продукцију, 

постпродукцију, 

маркетинг, везе са 

јавношћу и оглашавање 

„ReVision” д.о.о, 

Београд 

Археолинк серијал Археолошки записи из 

Србије 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

50. 
Александ

ровац 

Дискос друштво са 

ограниченом 

одговорношћу за 

издавање и производњу 

носача звука и слике 

Александровац 

Културно наслеђе Жупског виногорја (Жупске 

пољане) 

51. Лазаревац 

 Друштво за 

производњу, промет и 

услуге GMC-TRADE 

ДОО, Лазаревац   

Лазаревац-Стазама наших предака  

52. Ниш 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу Соко 

Инфо Ниш 

Из старог ормана 

53. Кикинда 

Милорад Караџин ПР 

фотографске и видео 

услуге Arte video 

production Кикинда 

Кикиндски времеплов -серијал емисија о 

културном наслеђу града 

54. Нови Сад 

Милада Поповић 

предузетник Агенција 

за производњу ТВ 

програма VOX-M, 

Ветерник 

ТВ пројекат „Куда иде Војводина?”, Серијал 

„Баштина прекодринских Срба у равници” 

55. Ниш 

Игор Спасић ПР 

Агенција за 

производњу 

кинематографских дела 

аудиовизуелних 

производа и 

телевизијског програма 

BALANCE MEDIA 

Ниш 

Култура сећања 

56. Бач 
Културно-етнолошки 

клуб „ИСКОН” 
Шта се скрива у Новом Саду 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

57. Панчево 
Центар за културу и 

екологију ПанАрт 
Приче из Народног музеја 

58. Ивањица 
РТВ Голија д.о.о. 

Ивањица 
Моје село се прочуло 

59. Кикинда 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу за 

телевизијску делатност 

Телевизија Кикинда, 

Кикинда 

Кикинђурење-идентитет Кикинде 

60. Београд Балкан 011 
Едукативно забавни серијал „Ми идемо преко 

поља” 

61. Вршац 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу за 

маркетинг и услуге 

Радио Лав Вршац 

Култура- (као обавезни предмет) у школским 

клупама 

62. Пирот 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу П канал 

Пирот 

Пиротски времеплов-култура младих кроз 

време 

63. 
Врњачка 

Бања 

Радио телевизија 

Врњачка Бања ДОО, 

Врњачка Бања 

Деца синова сунца 

64. Београд 

KOPERNIKUS 

SYSTEMS ДОО 

Београд-Нови Београд 

Спој различитих култура 

65. Свилајнац 

Друштво за радио и 

телевизијску делатност 

и маркетиншке услуге 

ТВ центар Свилајнац 

д.о.о. Свилајнац 

Шта је младима потребно да се врате и како их 

подржати 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

66. 
Власотин

це 

Предузеће за радио и 

ТВ дифузију Гага ДОО 

Власотинце 

Знање за будућност -сезона 2 

67. Београд 

Јасмина Стефановић 

ПР Агенција за 

издаваштво и друге 

услуге EUPHORIA 

MEDIA Београд 

(Звездара) 

Богатство различитости 

68. 
Крагујева

ц 

Предраг Петровић ПР 

агенција за видео и ТВ 

продукцију Оптимум 

видео Крагујевац 

„Модрице на души” -ТВ серијал о насиљу над 

женама  

69. Трстеник 

 Медијски студио 

Мастер Владимир 

Марковић ПР Бучје 

Шамар 

70. 
Нови 

Пазар 
Ново доба Од изазова до увреда и смрти 

71. 

Смедерев

ска 

Паланка 

Привредно друштво 

Радио телевизија 

Јасеница д.о.о. 

Смедеревска Паланка 

За млађи Подунавски округ 

72. Београд 

Информативно 

предузеће Радио 

Ваљево ДОО Београд 

Београд у борби за наталитет 

73. Београд 

 Предузеће за 

информисање и 

маркетинг IN 

NETWORK SOLUTION 

ДОО Београд-Врачар 

Запосли се лако  

74. Ниш 
Нишка телевизија д.о.о. 

Ниш 
Наука за будућност 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

75. Београд 

Привредно друштво 

ANNA BIZZ ДОО 

Београд 

ТВ серијал Кликери 

76. 
Пожарева

ц 

Друштво за спољну и 

унутрашњу трговину на 

велико и мало, услуге и 

кооперације SAT-TV 

COMMUNICATIONS 

експорт- импорт ДОО 

Пожаревац  

Инфо сатић 

77. Ниш 
Културно 

ослободилачки покрет 
Историја Ниша-друга сезона 

78. Врање 

Александар Николић 

ПР производња и 

емитовање 

телевизијског програма 

радио телевизија 017 

Врање 

Значај виноградарства за развој Врања 

79. 
Прокупљ

е 

Медијско хуманитарно 

- едукативно, 

креативно удружење 

„Ансамбл Срце” 

Органска пољопривреда 

80. Ниш 

Лела Грујић ПР радња 

за производњу 

телевизијског програма 

Агро Југ Медиа Ниш 

Удруживање и задругарство 

81. Чачак 

Друштво за 

производњу ТВ 

програма маркетинг и 

издавачку делатност 

СВЕ НА ДЛАНУ д.о.о. 

Чачак 

ТВ Фељтон-Сведочанства 

82. Зајечар 
NOVA showtime д.о.о. 

Зајечар 
Мистика истока 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

83. Ваљево 

Удружење за 

промовисање природе, 

традиционалних и 

културних вредности 

КЗВ 

Колубара река успомена 

84. Београд 

Телевизија спорта и 

здравља СОС Канал 

плус д.о.о. Београд-

Вождовац 

Мали спортови, велика љубав 

85. Нови Сад 

REC-ON 

PRODUCTION ДОО 

Нови Сад 

Поздрав-серијал тв емисија 

86. Панчево 
SCTV PRODUCTION 

ДОО Панчево  
Панчево у здравом духу 

87. 
Крагујева

ц 

Ђорђе Тршић ПР 

кинематографска и 

телевизијска 

продукција Витфилм 

Крагујевац 

После кише 2 

88. Нови Сад 

Делта телевизија ДОО 

за заступање, 

маркетинг и 

телевизијске 

активности Нови Сад 

Заједно до квалитетнијег живота угрожених 

група 

89. Трстеник 

Бранимир Маринковић 

ПР Филмска 

продукција CINE VUK 

Бучје 

Тама 

90. Лесковац 

Предузеће за спољну и 

унутрашњу трговину на 

велико и мало експорт-

импорт, маркетинг и 

комисионе услуге, 

угоститељство, 

саобраћај и туризам 

То је и мој пут 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

СТУДИО д.о.о 

Лесковац 

91. Београд 

Смиљана Попов ПР 

Агенција за 

производњу видео 

материјала и ТВ 

емисија Београд 

Неустрашиве 

92. 
Књажева

ц 
РТВ М ДОО Књажевац 

„Деца улице” 

деца која живе и раде на улици 

93. Београд 

Привредно друштво 

Ратко Радовић д.о.о. 

Београд-Савски венац 

ТВ серијал „Жене у спорту” 

94. Београд 

Привредно друштво 

MEDIA LINK NEW 

ДОО Београд (Нови 

Београд) 

ТВ серијал: 

изабери спорт 

95. Ириг 

Ненад Милошевић ПР 

кинематографска 

делатност 

CINEMATOGRAPH 

Врдник 

Тако ти је то 

96. Зајечар 

Зоран Николић ПР, 

Агенција за 

производњу радио и 

телевизијских програма 

Студио 101 Зајечар 

Мистериозна лепота источне Србије 

97. Београд 
Бео Арт 2015 д.о.о. 

Београд-Палилула 
ТВ серијал Све(т) је игра 

 

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

подносиоцима пројеката којима су расподељена средства на Конкурсу. 
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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 условима и 

критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања, 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 телевизије у 2022. години, број: 451-04-124/2022-04 од 24. јануара 

2022. године. 

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за телевизије 

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

године до 6. априла 2022. године. На Конкурс је пристигло 195 пријава за суфинансирање 

пројеката, од којих 8 пријава није испунило услове за учешће на Конкурсу који су дати у 

jавном позиву. 

За Конкурс je у Буџету Републике Србије опредељено 70.000.000,00 динара. 

Подносиоци пријава су за реализацију пројеката тражили укупно 304.314.156,14 

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 телевизије у 

2022. години, број: 119-01-117/2022-04. од 24.05.2022. године. Комисија је размотрила 187 

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 одлучила је, на основу Предлога Комисије, да се 

средства расподеле следећим подносиоцима пројеката: 
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Р.Б. 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

1. 

 Центар за 

музичко и 

драмско 

стваралаштво 

АРТ БЕАТ 

Екољупци 

Укупна вредност пројекта је 3.203.350,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.397.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројекат је осмишљен као серијал о екологији за 

децу. 

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 

разрађености и изводљивости плана реализације 

пројекта. 

Пројекат се бави једном од приоритетних тема 

Конкурса, препознајући добро проблеме и 

потребе циљне групе.  Дат је предлог тема које 

ће бити обрађене. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара. 

2. 

Радио 

телевизија 

Врање д.о.о. 

Врање 

Играј се и учи 

дечји културно-

образовни 

програм 

Укупна вредност пројекта је 5.112.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

2.554.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројекат је осмишљен као дечји културно-

образовни серијал.  

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 

разрађености и изводљивости плана реализације 

пројекта. 

У значају пројекта јасно је идентификовано 

тренутно стање и потребе које из њега 

произилазе. Подносилац има све капацитете, 
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Р.Б. 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

кадровске и техничке за реализацију пројекта. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 1.000.000,00 динара. 

3. 

Санела 

Милошевић 

предузетник 

Позоришни 

студио Нада 

Рума 

Гуска Барбара и 

њена бака Ката, 

друга сезона 

Укупна вредност пројекта је 4.434.224,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

2.187.044,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројекат је осмишљен као луткарско-анимирани 

серијал за децу који их упознаје са 

нематеријалним културним наслеђем. 

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.  

У креирање медијског садржаја биће укључени 

представници циљне групе. Садржај ће бити 

реализован кроз анимирано-играну форму која је 

пријемчива циљној групи. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 800.000,00 динара.  

4. 

 Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу 

Телевизија 

Фрушка гора, 

Рума 

Млади граде 

друштво-њихова 

је будућност 

Укупна вредност пројекта је 4.430.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

2.210.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројекат афирмише успехе деце и младих из 

Срема у школи, спорту, науци и активности 

организација које доприносе овом успеху.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама 

циљних група. 

Тема одговара програмским приоритетима 

Конкурса. Добро је постављен циљ пројекта. 
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Р.Б. 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара. 

5. 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу 

за радио и 

телевизију РТВ 

Кладово, 

Кладово 

Ја не фолирам, 

само волонтирам 

Укупна вредност пројекта је 3.000.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.500.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројекат афирмише волонтерски рад. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- капацитете са становишта стручних и 

професионалних референци предлагача 

пројекта, које одговарају предложеним 

циљевима и активностима пројекта. 

Тема је актуелна и друштвено ангажована. 

Добро су образложене планиране активности. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара. 

 

 

 

 

6. 

Привредно 

друштво Радио 

Телевизија 

Краљево и 

Ибарске 

Новости д.о.о. 

Краљево 

Шта кажу млади  

Укупна вредност пројекта је 2.316.800,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.144.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта су афирмативни садржаји за младе. 

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. 

Пројекат се бави приоритетном темом Конкурса. 

Прецизно је дат предлог тема које ће бити 

обрађене. Добро су дефинисане примарне и 

секундарне циљне групе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 900.000,00 динара.  
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ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

7. 

KORPUS 

MEDIA GROUP 

ДОО Београд 

Зона дејства 

Укупна вредност пројекта је 2.000.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.000.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је систем одбране Републике Србије и 

безбедносна ситуација. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту. 

Пројекат се бави темом на аутентичан начин. 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 900.000,00 динара. 

8. 

 Радио 

телевизија 

Стрела ДОО 

Велики Поповић 

Природњак-

сезона 2 

Укупна вредност пројекта је 1.915.100,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 940.000,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта je одрживи 

боравак и сналажење у природи.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито:  

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама 

циљних група. 

Подржава се наставак реализације пројекта који 

се бави темом на аутентичан начин. Предвиђене 

активности усмерене су на остваривање 

резултата пројекта. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара. 

9. 

ДОО „ISTOK 

COMPANY” 

Салаш  

Ја и локална 

самоуправа 

Укупна вредност пројекта је 2.000.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.000.000,00 динара, што не прелази 50% 
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вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је остваривање права грађана на нивоу 

локалне самоуправе.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група. 

Наглашен је истраживачки приступ у обради 

теме. Оптималан је план реализације пројекта. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара. 

10. 

Видео 

продукција 

Астра Петровић 

Милан 

предузетник 

Пирот   

Доживети стоту 

Укупна вредност пројекта је 3.600.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.800.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је стогодишњица изградње пиротског 

кеја на Нишави, који је постао много више од 

симбола града.   

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту.  

Добро је образложен начин реализације 

пројекта. Оптималан је план активности. 

Садржај ће бити реализован у формату који је 

прилагођен циљној групи. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 800.000,00 динара.  

11. 

Радио 

телевизија 

Сунце ДОО, 

Аранђеловац 

Стоп њивским 

пожарима: Како 

да се штета 

претвори у корист 

Укупна вредност пројекта је 1.909.866,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 842.000,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта су пожари на 
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пољима изазвани спаљивањем жетвених 

остатака и њихове последице.  

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. 

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са 

реалним проблемима циљне групе. Заступљен је 

истраживачки приступ у креирању медијског 

садржаја. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 800.000,00 динара. 

12. 

Удружења 

„Стаклено 

звоно” 

Параметри стања 

животне средине 

града- 

Крагујевцa 

Укупна вредност пројекта је 2.115.300,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.047.100,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је заштита животне средине. 

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.  

Прецизно су наведени актери, мере и радње које 

ће довести до жељених резултата. 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 700.000,00 динара. 

13. 

Ремонт друштво 

са ограниченом 

одговорношћу 

Ваљево  

Борба за опстанак 

Укупна вредност пројекта је 1.680.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 840.000,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је екологија.  

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 усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- капацитете са становишта степена 

организационих и управљачких способности 

предлагача пројекта.  

Наглашен је истраживачки приступ у обради 

теме. Добро су дефинисане примарне и 

секундарне циљне групе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара. 

14. 

Предузеће за 

емитовање 

телевизијског 

програма 

Телевизија GM 

Plus Cable д.о.о. 

Горњи 

Милановац 

Бели лабуд на 

зеленом језеру 

Укупна вредност пројекта је 6.000.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

3.000.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је очување и заштита животне средине.  

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.  

Тема одговара програмским приоритетима 

Конкурса. Детаљно је разрађен план активности.  

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 900.000,00 динара.  

15. 

Радио 

телевизија 

Крушевац ДОО 

Крушевац 

Крушевац-зелени 

град 

Укупна вредност пројекта је 5.240.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

2.620.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта je еколошка одрживост града.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- капацитете са становишта стручних и 

професионалних референци предлагача 

пројекта, које одговарају предложеним 

циљевима и активностима пројекта. 
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Оптималан је план реализације пројекта. 

Жанровска разноврсност медијског садржаја 

допринеће допадљивости и занимљивијем 

пласирању теме. Садржај ће бити емитован на 

регионалној телевизији која има добру 

гледаност у зони покривања. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 1.000.000,00 динара.  

16. 
ВТВ ДОО 

Суботица 

Рециклажа није 

гњаважа 

Укупна вредност пројекта је 5.174.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

2.522.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је управљање отпадом и рециклажа. 

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.  

Пројекат се бави једном од приоритетних тема 

Конкурса, препознајући добро проблеме и 

потребе циљне групе.  Добро су усклађени опис, 

значај и циљ пројекта. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 950.000,00 динара.  

17. 

Поморавски 

гласник ДОО 

Ниш 

Здрава медна 

прича 

Укупна вредност пројекта је 1.895.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 938.000,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је очување 

локалног биодиверзитета као примарног услова 

за развој пчеларства.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- утицај и изводљивост са становишта степена 
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утицаја пројекта на квалитет информисања 

циљне групе. 

Пројекат нуди креативан и иновативан приступ 

теми. Добро су дефинисане потребе и 

приоритети циљне групе.  

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара.  

18. 

Љиљана 

Миловановић 

ПР Видео 

продукција 

Осмоугао 

Београд 

„Са друге стране 

стакла”- 

Разговори са 

децом која су 

победила рак 

Укупна вредност пројекта је 5.904.100,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

2.923.100,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта су приче и искуства младих који су 

победили рак. 

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.  

Подржава се наставак реализације пројекта о 

овој важној теми. Садржај ће бити емитован на 

јавном сервису па се процењује добар утицај 

пројекта на квалитет информисања циљне групе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара.    

19. 

Центар за 

едукацију и 

унапређење 

друштва „Пулс” 

Донирај, не 

оклевај 

Укупна вредност пројекта је 1.830.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 910.000,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је донирање 

органа. 

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. 

Наглашен је истраживачки приступ у обради 

теме. Добро су дефинисане примарне и 



35 

 

Р.Б. 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

секундарне циљне групе. Буџет је реално 

испланиран. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара. 

20. 

Видеонет ДОО 

Београд 

(Врачар) 

„Страх од страха” 

- информативно 

едукативни 

медијски ТВ 

пројекат (16 

епизода по 40 

минута) у циљу 

јавне 

детабуизације 

питања 

анксиозности и 

депресије како би 

се допринело 

смањењу отуђења 

грађана, 

неразумевања од 

других и 

повлачењу оних 

који се са овим 

проблемима 

свакодневно 

суочавају 

Укупна вредност пројекта је 2.176.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.036.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је стање анксиозности и депресије.  

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. 

Из приложеног синопсиса јасно се види на који 

начин ће садржај бити реализован. Подносилац 

има добре референце. Буџет је избалансиран. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара.  

21. 

Удружење-

Локално 

организовање 

Знам како се 

осећам 

Укупна вредност пројекта је 2.000.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.000.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је ментално здравље. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама 

циљних група.  

Пројекат се бави једном од приоритетних тема 

Конкурса, препознајући добро проблеме и 

потребе циљне групе. Оптималан је план 
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реализације. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара. 

22. 

Браинз ДОО 

Београд- Нови 

Београд 

Боље спречити 

него лечити  

Укупна вредност пројекта је 1.785.285,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 891.510,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је превентивна 

здравствена заштита.  

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; 

- капацитете са становишта неопходних ресурса 

за реализацију пројекта.  

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 700.000,00 динара. 

23. 

Привредно 

друштво за 

производњу и 

емитовање ТВ 

програма 

Телевизија 

Лесковац ДОО, 

Лесковац 

Здравље 

Укупна вредност пројекта је 4.455.930,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

2.211.774,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је превентивна здравствена заштита.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- капацитете са становишта неопходних ресурса 

за реализацију пројекта.  

Пројекат се бави једном од приоритетних тема 

Конкурса, препознајући добро проблеме и 

потребе циљне групе.  Јасно је истакнут значај 

пројекта. Садржај ће бити реализован кроз 

емисије одговарајућег формата. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 
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прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара. 

24. 

Радио-

телевизија 

Шумадија д.о.о. 

Аранђеловац 

Буди информисан, 

избор је на теби! 

Укупна вредност пројекта је 2.886.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.410.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је очување здравља, са акцентом на 

превенцију болести зависности младих.  

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.  

Тема одговара програмским приоритетима 

Конкурса. Јасно су дефинисане програмске 

целине које ће бити обрађене. Подносилац има 

неопходне капацитете за реализацију 

планираних активности. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара. 

25. 

Телевизија V5 

ДОО Ваљево 

    

„Никад преко 

границе”, серија 

емисија 

намењених 

превенцији 

зависности од 

алкохолизма  

Укупна вредност пројекта је 2.306.010,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.107.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је зависност од алкохола. 

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.  

Заступљени су иновативни елементи у креирању 

медијског садржаја. Добро су дефинисане 

примарне и секундарне циљне групе. Из 

приложеног синопсиса јасно се види на који 

начин ће садржај бити реализован. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 
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прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара.  

26. 
Новосадска ТВ 

ДОО Нови Сад 
Реци не и победи 

Укупна вредност пројекта је 3.450.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.720.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта су болести зависности.  

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. 

Прецизиране су појединачне теме и актери који 

ће бити укључени у реализацију активности. У 

креирање медијског садржаја биће укључени 

представници циљне групе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара. 

27. 
За медија ДОО 

Зајечар 

ТВ серијал 

„Оружја и ја” 

Укупна вредност пројекта је 1.957.224,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 978.612,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта je руковање 

ватреним оружјем и злоупотреба.  

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. 

Пројекат се бави једном од приоритетних тема 

Конкурса, препознајући добро проблеме и 

потребе циљне групе.  Добро су дефинисане 

примарне и секундарне циљне групе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 900.000,00 динара. 

28. 
Радио и 

телевизија 

Добрица Ћосић од 

бунтовника до 

државника 

Укупна вредност пројекта је 4.751.400,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 
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Трстеник ДОО 

Трстеник  

2.316.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је животни пут Добрице Ћосића, 

поводом обележавања сто година од његовог 

рођења.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту.  

Пројекат нуди креативан и иновативан приступ 

теми. Добро су образложене планиране 

активности. Добро је образложен формат 

планираног медијског садржаја. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 800.000,00 динара. 

29.  Креатисимо  

80 година 

пробоја-Лагер 

Ниш  

Укупна вредност пројекта је 1.790.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 870.000,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је подсећање 

на бекство заточеника из нишког 

концентрационог логора, поводом обележавања 

годишњице догађаја.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- капацитете са становишта стручних и 

професионалних референци предлагача 

пројекта, које одговарају предложеним 

циљевима и активностима пројекта. 

Тема одговара програмским приоритетима 

Конкурса. Јасно су дефинисане програмске 

целине које ће бити обрађене. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара. 

30. 

Привредно 

друштво 

Телевизија 

Нераскидиве везе 

/ ακλόνητες 

σχέσεις 

Укупна вредност пројекта је 4.191.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

2.000.000,00 динара, што не прелази 50% 
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Пирот ДОО, 

Пирот  

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је заједничко страдање Срба и Грка у 

Првом светском рату. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- капацитете са становишта неопходних ресурса 

за реализацију пројекта.  

Садржај ће бити реализован кроз емисије 

одговарајућег формата. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 1.200.000,00 динара.  

31. 
ВТВ ДОО 

Суботица 

Чувамо од 

заборава 

Укупна вредност пројекта је 5.987.500,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

2.989.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта je култура сећања.  

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.  

Планиране активности детаљно су разрађене. 

Прецизиране су појединачне теме и актери који 

ће бити укључени у реализацију активности. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 900.000,00 динара.  

32. 

Халијард 

Мисија 

Фондација 

Заборављена 

историја  

Укупна вредност пројекта је 3.895.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.915.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је заборављена историја српско-

америчких односа.  

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

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама 

циљних група. 

Пројекат се, на оригиналан начин, бави једном 

од приоритетних тема Конкурса. Наглашен је 

истраживачки приступ у обради теме. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 741.600,00 динара. 

33. 

Милоје Нешић 

ПР, агенција за 

ТВ продукцију 

Слободна 

продукција 

Пирот 

Документарни 

телевизијски 

серијал  

„Уснула хероина-

ДР Надежда 

Станојевић прва 

жена педијатар у 

Србији” 

Укупна вредност пројекта је 2.772.500,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.200.400,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је сећање на Надежду Станојевић, прву 

жену педијатра у Србији.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту.  

Пројекат се бави темом на аутентичан начин. 

Оптималан је план реализације активности. 

Подносилац има добре референце. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 800.000,00 динара.  

34. 

Телевизија 

Галаксија 32 

ДОО Чачак 

ТВ серијал „Пет 

минута културе”  

Укупна вредност пројекта је 4.382.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

2.032.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је поезија познатих српских песника.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања 

циљне групе. 
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Тема одговара програмским приоритетима 

Конкурса. У креирање медијског садржаја биће 

укључени представници циљне групе. Пројекат 

има и едукативни карактер.  

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара.  

35. 

Центар за 

информисање 

ТВ Инфо Пулс 

Врање 

Документарни 

филм -Бора и 

Врање 

Укупна вредност пројекта је 2.530.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.265.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројекат је посвећен Бори Станковићу и његовој 

нераскидивој вези са Врањем.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту.  

Наглашен је истраживачки приступ у обради 

теме. План реализације активности детаљно је 

разрађен. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара.  

36. 
Врањска плус 

д.о.о. Врање 

На бранику 

историје 

Укупна вредност пројекта је 6.087.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

3.000.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта су историјски и споменици културе на 

подручју града Врања.  

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. 

Прецизно су наведени актери, мере и радње које 

ће довести до жељених резултата. Садржај ће 

бити реализован у формату који је прилагођен 

циљној групи. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 
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прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 1.100.000,00 динара. 

37. 

Радио 

телевизија 

Мајданпек д.о.о. 

Мајданпек 

Светлост 

духовног наслеђа 

2 

Укупна вредност пројекта је 5.424.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

2.645.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је очување и заштита културне баштине 

и сакралног богатства Тимочке крајине.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- капацитете са становишта неопходних ресурса 

за реализацију пројекта.  

Подржава се наставак реализације пројекта који 

се бави приоритетном темом Конкурса. Добро је 

образложен формат планираног медијског 

садржаја. Оптималан је план реализације 

активности.  

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара 

38. 
Удружење „Шта 

хоћеш”  

ТВ серијал 

„АрхелогИја” 

Укупна вредност пројекта је 6.648.515,25 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

2.998.515,25 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројекат указује на значај археолошког наслеђа 

и изазове са којима се суочавају археолози и 

научни радници на истраживањима и 

изучавањима доказа наше историје. 

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. 

У значају пројекта јасно је идентификовано 

тренутно стање и потребе које из њега 

произилазе. Наглашен је истраживачки приступ 

у обради теме.  

Захтев за суфинансирање пројекта није 
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прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара.  

39. 

Предузеће за 

издавачку 

делатност, радио 

и телевизију 

Мелос ДОО 

Краљево 

Краљевачки 

инжењери 19. 

века 

Укупна вредност пројекта је 1.745.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 870.000,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је прича о 

краљевачким инжењерима 19. века који су 

својим делима оставили неизбрисив траг у 

архитектури града на Ибру, али и ван граница 

земље.   

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- капацитете са становишта стручних и 

професионалних референци предлагача 

пројекта, које одговарају предложеним 

циљевима и активностима пројекта. 

Пројекат нуди креативан и иновативан приступ 

теми. Добро су образложене планиране 

активности. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара. 

40. 

Удружење 

грађана „Сви 

смо били деца” 

Са културом на ти 

Укупна вредност пројекта је 2.400.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.200.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је очување националног и културног 

идентитета, језика и писма. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Пројекат се бави приоритетном темом Конкурса. 

Циљ је усклађен са описом и значајем. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара. 
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41. 

    Радио 

телевизија 

четири С ДОО, 

Бојник   

Господари душе 

Укупна вредност пројекта је 3.115.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.545.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта су приче о најпознатијим трубачким и 

дувачким оркестрима са југа Србије.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана реализације 

пројекта. 

Пројекат се бави темом на аутентичан начин. 

Добро су дефинисане примарне и секундарне 

циљне групе. Циљ је усклађен са описом и 

значајем пројекта. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 800.000,00 динара.  

42. 

Привредно 

друштво 

Optimistic film 

ДОО Београд 

(Врачар) 

Документарни 

серијал „Српско 

коло”-други део 

Укупна вредност пројекта је 15.045.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

3.000.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројекат говори о значају кола, његовом 

пореклу, лепотама и специфичностима.  

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;  

- капацитете са становишта степена 

организационих и управљачких способности 

предлагача пројекта.  

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 1.000.000,00 динара.  
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43. 

Невладина 

организација 

Ленон 

Документарни ТВ 

филм  

„Мала школа 

рокенрола” 

Укупна вредност пројекта је 6.000.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

3.000.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је рокенрол. 

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. 

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са 

реалним проблемима циљне групе. 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 700.000,00 динара.  

44. 

Тамара Попов 

Радоњић, ПР 

Студио за видео 

продукцију 

VIDEOPRESS 

Београд 

Моћ, свемоћ и 

немоћ медија 

Укупна вредност пројекта је 2.300.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.150.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је употреба и злоупотреба медија.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- капацитете са становишта степена 

организационих и управљачких способности 

предлагача пројекта.  

Из приложеног синопсиса јасно се види на који 

начин ће садржај бити реализован. Јасно су 

дефинисане програмске целине које ће бити 

обрађене. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара. 

45. 

Вишња 

Брадоњић ПР 

студио за аудио-

визуелну 

Ја, ти, он, ми, ви, 

они 

Укупна вредност пројекта је 3.103.550,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.322.000,00 динара, што не прелази 50% 
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продукцију и 

извођачке 

уметности 

студио 

Абракадабра 

Београд 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Акценат пројекта је на медијском описмењавању 

деце-разумевању медијских садржаја, тумачењу 

и критичком оцењивању.  

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.  

Пројекат се бави једном од приоритетних тема 

Конкурса, препознајући добро проблеме и 

потребе циљне групе.  Додатна вредност 

пројекта је укључивање циљне групе у 

реализацију садржаја. Подносилац има добре 

референце. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 800.000,00 динара.  

46. 

Предузеће за 

информисање и 

маркетинг 

СТУДИО МАГ 

ДОО, 

Обреновац 

Пут наде 

Укупна вредност пројекта је 4.200.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

2.100.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је мигрантска криза.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- капацитете са становишта стручних и 

професионалних референци предлагача 

пројекта, које одговарају предложеним 

циљевима и активностима пројекта. 

Тема је актуелна и друштвено ангажована. 

Прецизиране су појединачне теме и актери који 

ће бити укључени у реализацију активности. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара.  

47. 

Мануела 

Радојковић ПР 

производња 

кинематографск

Виртуелни свет 

младих 

Укупна вредност пројекта је 3.748.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.866.000,00 динара, што не прелази 50% 



48 

 

Р.Б. 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

их дела, аудио-

визуелних 

производа и 

телевизијског 

програма 

HELLOANIMA

TION, Ниш 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је однос младих према новим 

технологијама, интернету и друштвеним 

мрежама.   

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. 

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 700.000,00 динара.  

48. 
 Journalistic plan 

Села балканског 

Сибира  

(документарни ТВ 

серијал о селима 

Пештерске 

висоравни) 

Укупна вредност пројекта је 1.405.500,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 702.000,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је суживот два 

народа у селима Пештерске висоравни.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама 

циљних група. 

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са 

реалним проблемима циљне групе. Добро је 

образложен начин реализације пројекта. 

Пројекат доприноси мултикултуралности, што 

је од изузетног значаја за територију на којој се 

реализује. 

Захтев за суфинансирање пројекта је прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

702.000,00 динара.  
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49. 
Инфо Центар 

д.о.о. Тутин 

Путевима 

тутинске 

дијаспоре 

Укупна вредност пројекта је 6.128.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

3.000.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројекат доноси причу о местима, људима и 

догађајима у дијаспори где живе и раде људи 

пореклом из Тутина.   

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.  

Добро је постављен циљ пројекта. Прецизно су 

наведени актери, мере и радње које ће довести 

до жељених резултата. Пројекат доприноси 

мултикултуралности, што је од изузетног 

значаја за територију на којој се реализује. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара. Средства се 

одобравају само за трошкове производње 

медијских садржаја.  

50. ЕДИТ ПРО Круг насиља 

Укупна вредност пројекта је 2.200.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.100.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је ресоцијализација жртава породичног 

насиља.  

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.  

Пројекат се бави темом на аутентичан начин. Из 

приложеног синопсиса јасно се види на који 

начин ће садржај бити реализован. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 
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прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара. 

51. 

Телевизија 

Пожега д.о.о. 

Пожега 

Да нас буде више 

Укупна вредност пројекта је 2.500.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.250.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Сврха пројекта је приказ вишечланих породица.  

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.  

Пројекат се бави једном од приоритетних тема 

Конкурса, препознајући добро проблеме и 

потребе циљне групе.  Добро су образложене 

планиране активности. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара. 

52. Срећна Звезда Светионик 

Укупна вредност пројекта је 1.414.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 706.400,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је прича о 

професору зајечарске гимназије који се нашао 

међу хиљаду најбољих едукатора на свету. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Добро је образложен формат планираног 

медијског садржаја. Подносилац има неопходне 

капацитете за реализацију планираних 

активности. 

Захтев за суфинансирање пројекта је прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

706.400,00 динара. 
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53. 

CONTRAST 

STUDIOS ДОО, 

Београд 

(Вождовац) 

Српски јунаци 

средњег века 

Укупна вредност пројекта је 51.203.400,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

3.000.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је историја српског народа и стварање 

српске државе у средњем веку. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- капацитете са становишта неопходних ресурса 

за реализацију пројекта.  

Пројекат нуди креативан и иновативан приступ 

теми. Садржај ће бити реализован у формату 

који је прилагођен циљној групи. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 900.000,00 динара.   

54. 

Национална 

организација 

особа са 

инвалидитетом 

Србије  

Млади са 

инвалидитетом 

Укупна вредност пројекта је 1.956.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 972.000,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Пројекат је усмерен на 

подизање свести јавности о правима младих 

особа са инвалидитетом у оквиру обележавања 

„Европске године 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; 

- капацитете са становишта степена 

организационих и управљачких способности 

предлагача пројекта.  

Тема је актуелна и друштвено ангажована. 

Прецизно су наведени актери, мере и радње које 

ће довести до жељених резултата.  

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 900.000,00 динара.  
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55. 

Радио 

телевизија 

Куршум ДОО 

Куршумлија 

Активирај више 

могућности 

Укупна вредност пројекта је 1.706.400,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 800.000,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је положај 

особа са инвалидитетом у Топличком округу.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Тема је актуелна и друштвено ангажована. 

Планиране активности усмерене су на 

остваривање резултата пројекта.  

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара. 

56. 

Друштво за 

услуге у области 

издаваштва, 

маркетинга и 

пропаганде 

Принцип Прес 

д.о.о. Београд 

(Стари град) 

Осам векова под 

окриљем анђела! 

Укупна вредност пројекта је 3.845.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.920.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Идеја пројекта је презентација дуге традиције 

развоја културе у Србији кроз приказ 

средњовековних сведочанстава културног 

развоја Србије.  

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.  

Садржај ће бити реализован у формату који је 

прилагођен циљној групи. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара. 
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57. 

 Аудио видео 

продукција 

„Вила” 

Бранислав Вила 

ПР Вршац 

Заборављене игре 

за децу и одрасле  

Укупна вредност пројекта је 2.020.500,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.004.500,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта су заборављене игре за децу и одрасле.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту.  

Пројекат се бави приоритетном темом Конкурса. 

Заступљени су иновативни елементи у креирању 

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 950.000,00 динара. 

58. 

Продукцијска 

група Мрежа 

ДОО Београд 

Срби у европском 

комшилуку-

Мађарска 

(очување 

идентитета, језика 

и писма)  

Укупна вредност пројекта је 3.645.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.819.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројекaт истражује да ли је неговање српског 

језика, културе и обичаја у образовним 

установама у Мађарској кључно за опстанак 

српског народа на простору ове европске 

државе.   

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- капацитете са становишта степена 

организационих и управљачких способности 

предлагача пројекта.  

Пројекат нуди креативан и иновативан приступ 

теми. Јасно су дефинисане програмске целине 

које ће бити обрађене. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара.  
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59. 

Радио 

телевизије 

Бујановац ДОО 

Бујановац 

Агропартнер 

Укупна вредност пројекта је 4.009.280,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

2.002.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је унапређење пољопривредне 

производње кроз примену иновационих мера и 

коришћење подстицајних средстава.    

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама 

циљних група. 

Пројекат се бави једном од приоритетних тема 

Конкурса, препознајући добро проблеме и 

потребе циљне групе.  Прецизно је дат предлог 

тема које ће бити обрађене. Садржај ће бити 

реализован кроз емисије одговарајућег формата. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 1.500.000,00 динара. 

60. 

SANTOS-

COMERCE 

друштво са 

ограниченом 

одговорношћу 

за радио-

телевизијске 

активности 

увоз-извоз и 

услуге 

маркетинга 

Зрењанин 

Агрочас-емисија о 

пољопривреди 

Укупна вредност пројекта је 4.590.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

2.205.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је унапређење пољопривредне 

производње и заштита животне средине и 

здравља људи.  

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.  

Пројекат се, на оригиналан начин, бави једном 

од приоритетних тема Конкурса. Добро су 

дефинисане примарне и секундарне циљне 

групе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 
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прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара.  

61. 

Радиодифузно 

предузеће Б92 

друштво са 

ограниченом 

одговорношћу, 

Београд (Земун) 

Информационе 

технологије у 

пољопривреди-

Будућност је ту! 

Укупна вредност пројекта је 2.183.331,50 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 984.214,42 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта су промене у 

пољопривредној производњи које су настале као 

резултат примене информационих технологија. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Пројекат се, на оригиналан начин, бави једном 

од приоритетних тема Конкурса. Из приложеног 

синопсиса јасно се види на који начин ће садржај 

бити реализован. Прецизно је дат предлог тема 

које ће бити обрађене. Подносилац има све 

капацитете, кадровске и техничке за реализацију 

пројекта. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара.  

62. 

Приватно 

предузеће за 

производњу, 

промет и услуге 

Буковача 

компани д.о.о, 

Нова Варош 

Додир природе 

Укупна вредност пројекта је 1.469.900,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 734.400,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је одржива и 

модерна пољопривреда. 

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. 

Пројекат се бави приоритетном темом Конкурса. 

Оптималан је план реализације пројекта. Буџет 

је избалансиран. 

Захтев за суфинансирање пројекта је прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

734.400,00 динара. 
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63. 

Центар за 

информисање 

Нови Кнежевац 

д.о.о. Нови 

Кнежевац 

Биодиверзитет из 

наше баште  

Укупна вредност пројекта је 3.060.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.530.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је узгајање и обрада домаћих производа 

и развој одрживе пољопривреде.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања 

циљне групе. 

Тема одговара програмским приоритетима 

Конкурса. Пројекат је детаљно разрађен са јасно 

формулисаним циљевима. Додатна вредност 

пројекта је родна димензија. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 950.000,00 динара.  

64. 

Удружење 

грађана „Глас 

породице” 

Утицај 

климатских 

промена на 

пољопривреду 

Србије 

Укупна вредност пројекта је 5.600.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

2.800.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је утицај климатских промена на 

пољопривреду Србије и здравље грађана.  

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. 

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 700.000,00 динара. 
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65. 

Академска 

иницијатива 

Форум 10 

Логика наратива: 

Перспективе 

концепта људске 

безбедности 

Укупна вредност пројекта је 1.539.500,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 750.000,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта су 

безбедносни изазови и претње.  

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.  

Пројекат се бави једном од приоритетних тема 

Конкурса, препознајући добро проблеме и 

потребе циљне групе.  Из приложеног синопсиса 

јасно се види на који начин ће садржај бити 

реализован. Серијал ће бити емитован на 

регионалној телевизији која има добру 

гледаност у зони покривања. 

Захтев за суфинансирање пројекта је прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

750.000,00 динара. 

66. 

Информативни 

центар ДОО 

Прибој 

Предузетничко 

огледало 

Укупна вредност пројекта је     2.000.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.000.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је развој предузетништва у Прибоју, 

Пријепољу и Новој Вароши. 

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; 

- капацитете са становишта стручних и 

професионалних референци предлагача 

пројекта, које одговарају предложеним 

циљевима и активностима пројекта. 

Добро су образложене планиране активности.  

Захтев за суфинансирање пројекта није 
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прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара.  

67. 
ЛОТЕЛ ПЛУС 

ДОО, Лозница 

Телевизијска 

емисија из 

области 

предузетништва 

„Успешне жене 

Лознице”  

Укупна вредност пројекта је 2.366.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.175.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је женско предузетништво.  

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. 

Тема одговара програмским приоритетима 

Конкурса. Добро су усклађени опис, значај и 

циљ пројекта. Подносилац има неопходне 

капацитете за реализацију планираних 

активности. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара.  

68. 

Мирјана Чворић 

ПР производња 

телевизијског 

програма 

„PUBLICINFO” 

Шабац 

Да од својих руку 

живе 

Укупна вредност пројекта је 1.400.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 700.000,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је женско 

предузетништво.  

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.  

Пројекат се, на оригиналан начин, бави једном 

од приоритетних тема Конкурса. Планиране 

активности детаљно су разрађене. Прецизиране 

су појединачне теме и актери који ће бити 

укључени у реализацију активности. 

Захтев за суфинансирање пројекта је прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

700.000,00 динара. 
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69. 

Телевизија 

Телемарк ДОО 

Чачак 

Покрени се, 

запосли се 

Укупна вредност пројекта је 2.453.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.224.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта je запошљавање, самозапошљавање и 

предузетништво младих у Чачку. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама 

циљних група. 

Пројекат се бави приоритетном темом Конкурса. 

Наглашен је истраживачки приступ у обради 

теме. Садржај ће бити емитован на регионалној 

телевизији која има добру гледаност у зони 

покривања. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 750.000,00 динара. 

70. 

Мото боем 

транс д.о.о. 

Неготин 

Национални парк 

Ђердап 

Укупна вредност пројекта је 2.637.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.315.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је Национални парк Ђердап. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- капацитете са становишта неопходних ресурса 

за реализацију пројекта.  

Добро су усклађени опис, значај и циљ пројекта. 

Јасно су дефинисане програмске целине које ће 

бити обрађене. Садржај ће бити реализован кроз 

емисије одговарајућег формата. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 850.000,00 динара. 
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71. 

Радио и 

телевизија 

Канал- М, 

друштво са 

ограниченом 

одговорношћу, 

Параћин 

Поморавски 

бисери 

медијско 

истраживање 

природних и 

културних 

локалитета, као 

значајног 

туристичког 

потенцијала 

поморавског 

округа 

Укупна вредност пројекта је 4.960.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

2.480.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта су природни и културни локалитети као 

туристички потенцијал Поморавског округа.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- капацитете са становишта степена 

организационих и управљачких способности 

предлагача пројекта.  

Пројекат је детаљно разрађен са јасно 

формулисаним циљевима. Прецизно су 

наведени актери, мере и радње које ће довести 

до жељених резултата. Жанровска разноврсност 

медијског садржаја допринеће допадљивости и 

занимљивијем пласирању теме. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 900.000,00 динара.  

72. 

„Media 

Advertising” 

ДОО за 

маркетинг и 

пропаганду 

Београд (Звездар

а) 

Све наше медаље 

Укупна вредност пројекта је 6.000.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

3.000.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је важност спорта за здравље људи.  

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 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама 

циљних група. 

Добро су усклађени опис, значај и циљ пројекта. 

Планиран је велики број медијских објава. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 
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прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 900.000,00 динара.  

73. 

Предузеће за 

информисање 

Радио 

телевизија Стара 

Пазова д.о.о 

Стара Пазова 

За боље сутра 

Укупна вредност пројекта је 2.688.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.344.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. У 

фокусу пројекта је доступност социјалне, правне 

и здравствене заштите маргинализованим 

групама и подршка у остваривању права.  

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. 

Пројекат се бави темом на аутентичан начин. Из 

приложеног синопсиса јасно се види на који 

начин ће садржај бити реализован. Подносилац 

има неопходне капацитете за реализацију 

планираних активности. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 715.600,00 динара.  

74. 

 Удружење 

Патриотски 

блок Србије 

Ово је наша прича 

Укупна вредност пројекта је 1.900.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 900.000,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је положај 

припадника социјално угрожених група.  

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.  

Пројекат се бави једном од приоритетних тема 

Конкурса, препознајући добро проблеме и 

потребе циљне групе.  Тема је актуелна и 

друштвено ангажована. Садржај ће бити 

реализован кроз емисије одговарајућег формата. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 
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прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара. 

75. 

Пеђа 

Стојменовић ПР 

агенција за 

производњу и 

емитовање 

телевизијског 

програма PS 

MEDIA Врање 

ТВ серијал-људи 

који чекају 

Укупна вредност пројекта је 2.300.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.150.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је право на здравствену и социјалну 

заштиту и доступност социјалних услуга 

припадницима рањивих група, нарочито 

старачким и самачким домаћинствима. 

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. 

Пројекат се бави једном од приоритетних тема 

Конкурса, препознајући добро проблеме и 

потребе циљне групе.  Наглашен је 

истраживачки приступ у обради теме. 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 700.000,00 динара. 

76. 
 Прва телевизија 

ДОО Београд  

Живот сеоских 

жена 

Укупна вредност пројекта је 2.781.032,07 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.289.331,29 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је живот жена на селу. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- капацитете са становишта стручних и 

професионалних референци предлагача 

пројекта, које одговарају предложеним 

циљевима и активностима пројекта. 

Тема одговара програмским приоритетима 

Конкурса. Садржај ће бити реализован кроз 

емисије одговарајућег формата. Медиј преко 
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којег ће пројекат бити реализован има добру 

гледаност. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара. 

77. 

Удружење 

„Форум жена 

Пријепоља”  

Културни обрасци 

и родна 

равноправност 

(Уметнице, 

новинарке и 

активисткиње 

заједно мењају 

културне обрасце) 

Укупна вредност пројекта је 2.317.200,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.147.200,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је родна равноправност и измена 

културних образаца.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- капацитете са становишта стручних и 

професионалних референци предлагача 

пројекта, које одговарају предложеним 

циљевима и активностима пројекта. 

Тема је актуелна и друштвено ангажована. 

Планиране активности усмерене су на 

остваривање резултата пројекта. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара.  

78. 
 Комитет знања 

Србије  
Фифти-Фифти 

Укупна вредност пројекта је 1.753.580,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 866.940,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је родна 

равноправност, сагледана кроз причу о важности 

договора и подједнаког учешћа брачних парова 

у неплаћеним кућним пословима.  

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. 

Пројекат се, на оригиналан начин, бави једном 

од приоритетних тема Конкурса. Добро су 

образложене планиране активности. Из 
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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 700.000,00 динара.  

79. 

Уметничка 

продукцијска 

група ShockART 

Жртва и њено 

право на 

достојанство 

Укупна вредност пројекта је 2.285.340,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.138.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је заштита људских права, са посебним 

освртом на достојанство жртве као предуслов за 

превенцију насиља над женама и девојчицама.  

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; 

- капацитете са становишта степена 

организационих и управљачких способности 

предлагача пројекта.  

Пројекат се бави приоритетном темом Конкурса. 

Садржај ће бити реализован у формату који је 

прилагођен циљној групи. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара.  

80. 

Предузеће за 

производњу и 

дистрибуцију 

РТВ програма, 

трговину и 

услуге ТВ 

Апатин друштво 

са ограниченом 

одговорношћу 

Апатин 

Пут једне визије 

Укупна вредност пројекта је 4.756.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

2.378.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је изградња модерне путне мреже у 

Србији.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама 

циљних група. 
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Тема одговара програмским приоритетима 

Конкурса. Добро је образложен начин 

реализације пројекта. Дат је предлог тема које ће 

бити обрађене. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара. 

81. 
Зона плус ДОО 

Ниш 

Беседе 

планинских 

вукова 

Укупна вредност пројекта је 4.985.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

2.490.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је живот у селима југоисточне Србије. 

Како мотивисати повратак становништва и 

ојачати сеоски туризам?  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту.  

Тема је актуелна и друштвено ангажована. 

Оптималан је план реализације пројекта. 

Детаљно је разрађен сценарио сваке епизоде. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 1.150.000,00 динара. 

82. 

Градска М 

телевизија ДОО 

Сремска 

Митровица 

Заједничким 

снагама оживимо 

села 

Укупна вредност пројекта је 4.200.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

2.100.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је повратак и живот младих на селу.  

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.  

Тема одговара програмским приоритетима 

Конкурса. Јасно су дефинисане програмске 

целине које ће бити обрађене.  

Захтев за суфинансирање пројекта није 
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прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 800.000,00 динара. 

83. 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу 

ADD 

PRODUCTION 

 Крушевац 

Млади у систему-

шта после? 

Укупна вредност пројекта је 1.800.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 900.000,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта су изазови 

становања, запошљавања и стабилних прихода 

са којима се суочавају млади који излазе из 

система алтернативног старања и васпитно 

поправних установа. 

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. 

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 700.000,00 динара. 

84. 

Бранислав 

Игњатовић ПР 

Радња за 

телевизијску 

продукцију 

South Media, 

Ниш    

„Mens sana in 

corpore sano” - ТВ 

студија о утицају 

пандемије на 

спорт и 

рекреацију 

Укупна вредност пројекта је 1.880.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 936.000,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је утицај 

пандемије на спорт и рекреацију. 

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.  

Циљ је усклађен са описом и значајем пројекта. 

Добро су образложене планиране активности. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 
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прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара. 

85. 

Изабела 

Бранковић ПР 

агенција за 

производњу 

аудио-визуелних 

производа 

Спорт Медиа 

Београд 

Документарни 

филм о Милку 

Ђуровском 

„Милко” 

Укупна вредност пројекта је 3.543.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.760.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројекат се односи на  документарни филм, који 

је својеврсни омаж Милку Ђуровском, бившем 

фудбалеру и тренеру.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту.  

Добро је образложен формат планираног 

медијског садржаја. Пројекат заговара 

интеркултурализам. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара. 

86. 
Локал медија 

план 

Деца и просјачење 

као облик 

трговине људима-

случај Нови Пазар 

Укупна вредност пројекта је 1.749.960,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 838.000,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је 

распрострањеност просјачења, као облика 

трговине људима, на територији Новог Пазара.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама 

циљних група. 

Пројекат се бави једном од приоритетних тема 

Конкурса, препознајући добро проблеме и 

потребе циљне групе.  Циљ је усклађен са 

описом и значајем пројекта. Буџет је реално 

пројектован. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 
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прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара.  

87. 

 Новинско 

издавачко 

друштво Романо 

Невипе ДОО 

Београд 

(Раковица) 

Не(модерно)ропст

во 

Укупна вредност пројекта је 1.615.500,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 750.000,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је трговина 

људима, као савремени облик ропства.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања 

циљне групе. 

Пројекат се бави једном од приоритетних тема 

Конкурса, препознајући добро проблеме и 

потребе циљне групе.  Тема је актуелна и 

друштвено ангажована. Добро су образложене 

планиране активности. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара 

88. 

Радио и 

телевизија Бачка 

Паланка, 

друштво са 

ограниченом 

одговорношћу, 

Бачка Паланка 

Сеоска прича 

Укупна вредност пројекта је 2.523.500,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.260.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Фокус пројекта је на промоцији сеоског туризма.  

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.  

Из приложеног синопсиса јасно се види на који 

начин ће садржај бити реализован. Подносилац 

има неопходне капацитете за реализацију 

планираних активности. Пројекат доприноси 

мултикултуралности, што је од изузетног 

значаја за територију на којој се реализује. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 
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прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара.  

89. 

Предузеће 

Конзум Лав 

ДОО Ужице 

Еко и етно 

туризам у 

Западној Србији 

Укупна вредност пројекта је 4.416.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

2.200.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта су еко и етно туризам у Западној 

Србији.  

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. 

Из приложеног синопсиса јасно се види на који 

начин ће садржај бити реализован. Подносилац 

има све капацитете, кадровске и техничке за 

реализацију пројекта. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара. 

90. 
Предузеће ТВ-5 

ДОО Ужице 

Културни туризам 

Западне Србије -

светско а наше 

Укупна вредност пројекта је 2.880.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.420.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је културни туризам Западне Србије.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама 

циљних група. 

Добро је образложен начин реализације 

пројекта. Подносилац има све капацитете, 

кадровске и техничке за реализацију пројекта. 

Садржај ће бити реализован у формату који је 

прилагођен циљној групи. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 
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прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 950.000,00 динара. 

      

 

     Економска класификација 481:  15.000.000,00 динара 

     Економска класификација 424:  55.000.000,00 динара 

     УКУПНО РАСПОДЕЉЕНО  70.000.000,00 динара 

 

 

Средства нису додељена следећим подносиоцима пројеката: 
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1. 

Призводња 

радио и 

телевизиског 

програма 

Tривалиа Бојан 

Драгићевић ПР 

Београд 

(Раковица) 

Креативно 

едукативни 

серијал 

„Душанова 

радионица” 

Укупна вредност пројекта је 1.937.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 930.000,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Пројекат је осмишљен као 

креативно-едукативни серијал за децу који их 

подучава како да од старих ствари направе 

играчке.   

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. 

Нису предвиђене потешкоће у реализацији 

садржаја. Погрешно су дефинисани индикатори 

резултата пројекта. 

2. 

Канал 9 ДОО за 

маркетинг, 

радио и 

телевизију, 

Нови Сад 

Српске дечије 

приче на 

знаковном језику 

Укупна вредност пројекта је 3.632.591,97 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 961.700,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Сврха пројекта је снимање и 
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превод српских прича за децу на знаковни језик.  

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; 

- утицај и изводљивост са становишта 

мерљивости индикатора који омогућавају 

праћење реализације пројекта.  

Погрешно су дефинисани индикатори резултата 

пројекта. Буџет није добро испланиран, јер су 

предвиђене позиције које се не односе на 

производњу медијског садржаја. 

3. 

Љубиша 

Милутиновић 

предузетник 

студио за плес и 

забаву Студио 

М Ваљево 

Нестрпљиви 

снови-наши 

таленти  

Укупна вредност пројекта је 1.750.654,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 858.354,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Акценат пројекта је на 

забавно-едукативном саржају за децу. 

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 се базира на 

несистематизованим подацима и произвољним 

тврдњама. Циљ је уопштено дефинисан. 

4. 

 Друштво за 

филмску и видео 

продукцију 

Талас филм 

ДОО Београд 

„Јеја и Тића, сто 

му рђавих 

шрафића” ТВ 

серијал за децу  

Укупна вредност пројекта је 6.069.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

2.600.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројекат је осмишљен као играно-музички 

луткарски ТВ серијал за децу од 3 до 10 година.  

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; 

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

Нису добро дефинисане циљне групе у односу 

на циљ пројекта. Нема корелације између 

специфичних циљева и очекиваних резултата. 

5. 
Удружење 

Путеви природе 
Таленат у фокусу 

Укупна вредност пројекта је 2.792.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.392.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројекат је посвећен младим надареним људима 

у области науке, уметности и спорта.  

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; 

- капацитете са становишта стручних и 

професионалних референци предлагача 

пројекта, које одговарају предложеним 

циљевима и активностима пројекта. 

Нису препознати капацитети подносиоца за 

реализацију планираних активности. 

 

6. 

 

Јелена Љешњак 

ПР агенција за 

производњу 

кинематографск

их дела 

аудиовизуелних 

производа и 

телевизијског 

програма Видео 

визија Ниш 

Каријере и 

баријере 

Укупна вредност пројекта је 3.000.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.500.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је значај људских ресурса у свим 

сферама друштвеног живота, односно 

афирмација истакнутих појединаца, нарочито 

младих.  

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.  

Пројекат није јасно дефинисан у смислу 

предмета и циља. Нема иновативног елемента у 
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креирању медијског садржаја. Не сагледава се 

одрживост пројекта. 

7. 

Радио дифузно 

друштво Радио-

Телевизија АС 

д.о.о. Шабац 

Чивијашки 

шампиони знања 

Укупна вредност пројекта је 3.928.400,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.928.500,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројекат афирмише успешне младе научнике, 

уметнике, спортисте. 

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. 

Не види се како ће садржај бити реализован, па 

самим тим ни како ће допринети квалитету 

информисања циљне групе. Приложени 

синопсис није усклађен са предлогом пројекта. 

8. 

Дејан Тршић ПР 

продукција 

дигиталних 

формата 

Витфилм 

дигитал 

Крагујевац 

Успешни и млади 

Шумадије 

Укупна вредност пројекта је 3.046.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.515.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројекат афирмише младе и успешне спортисте, 

математичаре, музичаре, уметнике.  

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.  

Пројекат је оскудно образложен, недоречен. 

Циљ је уопштено дефинисан. Опис активности 

није разрађен. 

9. 
YU ECO д.о.о. 

Суботица 
Ружичасте мајице 

Укупна вредност пројекта је 3.236.650,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.618.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта je вршњачко насиље. 

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 заступљености 

иновативног елемента у пројекту.  

Медијски садржај није јасно дефинисан. Нема 

увида у теме које ће бити обрађене. 

Комплексност теме изискује више пажње, 

односно дужи период реализације и већи број 

медијских садржаја. 

10. 

ADRIA MEDIA 

GROUP ДОО 

Београд (Стари 

град) 

Оствари своје 

право 

Укупна вредност пројекта је 6.066.060,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

2.996.700,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је заштита права потрошача.  

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. 

Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не 

нуди иновативни приступ па се не сагледава 

допринос квалитету информисања циљне групе. 

Приложени синопсис није усклађен са 

предлогом пројекта. 

11. 

Предузеће за 

маркетинг, 

издавачку 

делатност, радио 

и телевизију 

HAPPY TV ДОО 

Београд (Земун) 

Будимо људи 

Укупна вредност пројекта је 5.912.100,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

2.948.500,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројекат промовише хуманост и заједништво.  

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. 

Прешироко су опредељене циљне групе. 

Очекивани резултати нису мерљиви. Нема 

иновативних елемената ни истраживачког 

приступа у обради теме, већ је акценат на 
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промоцији постојећих потенцијала, што не 

доприноси квалитету информисања циљне 

групе. 

12. 

Александар 

Жигић ПР 

Агенција за 

маркетинг и 

производњу ТВ 

програма 

Chicago 

Connection Нови 

Београд 

Телевизијска 

емисија Српска 

разгледница из 

Америке 

Укупна вредност пројекта је 6.000.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

3.000.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта су активности српске заједнице у САД-

у и Канади.   

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;  

- оправданост трошкова са становишта 

прецизности и разрађености буџета пројекта, 

који показује усклађеност предвиђеног трошка 

са пројектним активностима.  

Кључни елементи пријаве оскудно су наведени. 

Не сагледава се остваривост датих резултата. 

13. 

Jелена Гајшек 

ПР, Агенција за 

видео 

продукцију 

LIFESTYLE 

BRAND, 

Београд 

(Врачар) 

ТВ серијал Стил 

Укупна вредност пројекта је 3.017.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.497.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројекат се односи на теме из области културе, 

моде, науке, музике, дизајна...  

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. 

Серијал се емитује годинама уназад и има 

устаљен начин реализације, а пројекат не нуди 

иновативне елементе. Опис активности није 

разрађен. 
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14. 

Информативно 

предузеће Реч 

Поморавља 

д.о.о. Велика 

Плана 

Подунавље у 

2022-од 

инфраструктуре 

до културе 

Укупна вредност пројекта је 6.000.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

3.000.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

је реализација започетих и планирање нових 

пројеката, од инфраструктурних до оних у 

области културе на територији Смедерева, 

Смедеревске Паланке и Велике Плане. 

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. 

Садржај примарно има промотивни, а 

секундарно информативни карактер. Задатак се, 

у највећој мери, своди на остваривање примарне 

функције самог медија, те у том смислу не 

представља иновативну и тематску целину. 

15. 

Богдан 

Врањешевић ПР 

Агенција за 

филмску и видео 

продукцију 

издавачку 

делатност 

организацију 

уметничких 

програма и ИТ 

услуге Дуо 

Дигитал Медиа 

Крагујевац 

COVID 19-минус 

и плус 

Укупна вредност пројекта је 3.095.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.535.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта су последице пандемије на свакодневни 

живот, здравство, привреду, финансије, 

образовање, туризам и угоститељство. 

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; 

- капацитете са становишта неопходних ресурса 

за реализацију пројекта.   

Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не 

нуди иновативни приступ па се не сагледава 

допринос квалитету информисања циљне групе. 

16. 
 Локал Медија 

Маркетинг 

Јавно добро, 

документарно-

Укупна вредност пројекта је 6.000.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 
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едукативни ТВ 

серијал 

3.000.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта je рад комуналних служби.  

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. 

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. План реализације 

активности није прецизно дефинисан. Буџет је 

нереално пројектован.   

17. 

Радио 

телевизија Нови 

Пазар д.о.о. 

Нови Пазар 

Огледало наше 

душе-чиста 

животна средина 

Укупна вредност пројекта је 2.279.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.139.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је заштита животне средине. 

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.  

Пројекат није разрађен, а у неким деловима је и 

нејасан. Не сагледава се остваривост датих 

резултата. 

18. 

Предузеће за 

радио и 

телевизијске 

активности СТВ 

КА -54 Сомбор 

За здраво 

природно 

окружење 

Укупна вредност пројекта је 5.000.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

2.500.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је угрожавање природних вредности и 

потреба за очувањем животне средине и 

одрживи развој.  

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 
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циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа. 

Садржај примарно има промотивни, а 

секундарно информативни карактер. Буџет је 

нереално дефинисан.   

19. 

Војвођанска 

зелена 

иницијатива  

Документарни тв 

серијал „Зелена 

патрола на делу” 

Укупна вредност пројекта је 2.725.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.300.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је заштита животне средине и здравља 

људи и одрживи развој.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме: 

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана реализације 

пројекта. 

Серијал се емитује годинама уназад и има 

устаљен начин реализације, а пројекат не нуди 

иновативне елементе. Медијски садржај није 

јасно дефинисан. Нема увида у теме које ће бити 

обрађене. 

20. 

Сремска 

телевизија ДОО 

Шид 

Здравија животна 

средина-циљ свих 

нас  

Укупна вредност пројекта је 5.970.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

2.970.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта je заштита животне средине.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме: 

- капацитете са становишта степена 

организационих и управљачких способности 

предлагача пројекта.  

Нема иновативног елемента у креирању 

медијског садржаја. Нису добро дефинисане 

циљне групе у односу на циљ пројекта. 

21. 
TV SUPER-SAT 

COMMUNICAT

Чист ваздух-

здравији живот 

Укупна вредност пројекта је 6.408.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 
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ION ДОО 

Београд-Врачар  

2.936.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је проблем загађења ваздуха у 

Београду.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме: 

- оправданост трошкова са становишта 

прецизности и разрађености буџета пројекта, 

који показује усклађеност предвиђеног трошка 

са пројектним активностима.  

Кључни елементи пријаве оскудно су наведени. 

Медијски садржај није јасно дефинисан. Нема 

увида у теме које ће бити обрађене. 

22. 

Милош Вуловић 

ПР производња 

телевизијског 

програма REC 

MEDIA Ужице 

Златиборски 

округ -10 еко 

траса  

Укупна вредност пројекта је 1.438.276,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 700.000,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је заштита 

животне средине.  

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. 

Кључни елементи пријаве оскудно су наведени. 

Очекивани резултати нису мерљиви. Нема 

иновативног елемента у креирању медијског 

садржаја. 

23. 

Владимир 

Урошевић ПР 

Производња 

радио и 

телевизијског 

програма МР 

Медиа Шабац 

Зелени Мачвански 

округ 

Укупна вредност пројекта је 2.742.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.242.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је заштита животне средине. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме: 

- значај пројекта са становишта остваривања 
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намене конкурса; 

- утицај и изводљивост са становишта 

мерљивости индикатора који омогућавају 

праћење реализације пројекта;  

- капацитете са становишта неопходних ресурса 

за реализацију пројекта.  

Приложени синопсис није усклађен са 

предлогом пројекта. 

24. 

Милош Стошић 

ПР Агенција за 

маркетинг 

SKAY MEDIA 

TEAM 

Ранутовац 

Донирај крв, 

продужи живот 

Укупна вредност пројекта је 1.564.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 770.000,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је добровољно 

давање крви.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме: 

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана реализације 

пројекта. 

Кључни елементи пријаве оскудно су наведени. 

Приложени синопсис није усклађен са 

предлогом пројекта. Опис активности није 

разрађен. 

25. 

Центар за 

развојну 

политику и 

сарадњу 

Прелазак на дело-

депресија као 

узрок и последица 

криминалне 

етиологије код 

младих 

Укупна вредност пројекта је 1.466.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 702.000,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је стање 

депресије код младих. 

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. 

Нису препознати капацитети подносиоца за 

реализацију планираних активности. Није добро 

испланирана евалуација пројекта. Нејасан је 

начин реализације садржаја. 
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26. 

Радио 

телевизија 

BELLE AMIE 

ДОО Ниш 

Одабери здравље 

Укупна вредност пројекта је 6.000.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

3.000.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је превенција и очување здравља и мере 

здравствене заштите.   

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме: 

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Наведен је само један учесник у реализацији 

пројекта па се доводе у питање кадровски 

капацитети за реализацију планираних 

активности. Приложени синопсис није усклађен 

са предлогом пројекта. 

27. 

NGTim 

Produkcija д.о.о. 

Ниш-Медијана 

Или имаш или 

немаш 

Укупна вредност пројекта је 2.800.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.000.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је рекреативни спорт и здрава исхрана, 

као превенција болести.  

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.  

Пројекат је оскудно образложен, недоречен. Не 

види се како ће садржај бити реализован, па 

самим тим ни како ће допринети квалитету 

информисања циљне групе. 

28. 

Горан Половина 

ПР производња 

аудио визуелног 

и телевизијског 

програма ЕКО 

МЕДИЈА 

Суботица 

Реци НЕ!  

Укупна вредност пројекта је 3.381.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.690.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је борба против болести зависности.  

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

пројекат не испуњава следеће критеријуме: 

- капацитете са становишта степена 

организационих и управљачких способности 

предлагача пројекта.  

Циљ је уопштено дефинисан. Не види се како ће 

садржај бити реализован, па самим тим ни како 

ће допринети квалитету информисања циљне 

групе. Приложени синопсис није усклађен са 

предлогом пројекта. 

29. 

Привредно 

друштво 

РИТАМ ДОО 

Врањска Бања 

Наталитет и 

репродуктивно 

здравље-наша 

брига 

Укупна вредност пројекта је 3.108.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.548.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је очување репродуктивног здравља. 

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. 

Нема иновативног елемента у обради теме. 

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. 

30. 

Санџак 

телевизија ДОО 

Нови Пазар 

Санџачко јутро 

Укупна вредност пројекта је 6.150.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

3.000.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта су актуелна дешавања у Санџаку и 

дијаспори. 

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; 

- оправданост трошкова са становишта 

прецизности и разрађености буџета пројекта, 

који показује усклађеност предвиђеног трошка 

са пројектним активностима.   
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Задатак се, у највећој мери, своди на 

остваривање примарне функције самог медија, 

те у том смислу не представља иновативну и 

тематску целину. 

31. 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу 

Linea elektronics 

за производњу и 

услуге, Нови 

Сад 

Србија у 

објективу-САДА 

Укупна вредност пројекта је 4.201.625,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

2.100.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. У 

фокусу пројекта су теме које су грађанима, по 

сопственом избору, важне.   

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.  

Пројекат се у највећој мери своди на 

остваривање примарне функције самог медија. 

Не сагледава се концепт медијског садржаја ни 

тематски оквир. Буџет је нереално дефинисан.   

32. 

Штампа, радио 

и филм ДОО 

Бор 

Објективно, ко је 

крив? 

Укупна вредност пројекта је 2.020.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.010.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је рад јавног сектора. 

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.  

Тема је конципирана тако да спада у редовне 

садржаје информативних емисија. Не сагледава 

се концепт медијског садржаја ни тематски 

оквир. 

33. 
РТВ Марш ДОО 

Ваљево 

Рад локалне 

самоуправе 

Укупна вредност пројекта је 1.500.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 750.000,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Фокус пројекта је на праћењу 
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рада локалне самоуправе. 

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; 

- капацитете са становишта стручних и 

професионалних референци предлагача 

пројекта, које одговарају предложеним 

циљевима и активностима пројекта. 

Медијски садржај није јасно дефинисан. Нема 

увида у теме које ће бити обрађене. Нису 

препознати капацитети подносиоца за 

реализацију планираних активности. 

34. 

Александар 

Гајшек ПР, 

Агенција за 

производњу ТВ 

програма и 

издаваштво 

Агапе књига, 

Београд 

 

ТВ Серијал Агапе 

Укупна вредност пројекта је 3.080.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.440.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројекат афирмише теме из области културе, 

филозофије, религије и науке.  

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. 

Реч је о наставку пројекта, али нису наведени 

иновативни елементи који би оправдали 

наставак активности. Кључни елементи пријаве 

оскудно су наведени. 

35. 

Фонд „МОНДО 

Д' АРТЕ - Свет 

уметности” 

Музичка ризница 

Укупна вредност пројекта је 5.960.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

2.980.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је представљање културне историје 

различитих држава кроз музичку уметност.  

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 усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта 

мерљивости индикатора који омогућавају 

праћење реализације пројекта.  

Нема иновативног елемента у креирању 

медијског садржаја. Буџет технички није 

исправан. 

36. 

Радио 

телевизија 

Инђија ДОО, 

Инђија 

Тајне усташких 

стратишта у 

Срему 

Укупна вредност пројекта је 4.554.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

2.274.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је страдање Срба на подручју Срема у 

Другом светском рату.  

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.  

Нису добро дефинисане циљне групе у односу 

на циљ пројекта. Наведен је само један учесник 

у реализацији пројекта па се доводе у питање 

кадровски капацитети за реализацију 

планираних активности. Приложени синопсис 

није усклађен са предлогом пројекта. 

37. 
Филм клуб 

Прокупље 

Топличани пали у 

ратовима од 1912. 

до 1918.  

Укупна вредност пројекта је 1.500.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 750.000,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је сећање на 

Топличане пале у ратовима од 1912. до 1918. 

године, поводом обележавања 110 година од 

оснивања Топличког гвозденог пука.   

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 
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утицаја пројекта на квалитет информисања 

циљне групе. 

Буџет није добро испланиран, јер су предвиђене 

позиције које се не односе на производњу 

медијског садржаја. 

38. 

Коперникус 

радио телевизија 

Рашка д.о.о. 

Рашка 

Сведоци историје 

-сећања 

Укупна вредност пројекта је 2.250.765,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.124.347,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је историјат Рашке.  

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. 

Реч је о наставку пројекта, али нису наведени 

иновативни елементи који би оправдали 

наставак активности. Очекивани резултати нису 

мерљиви. Нису добро дефинисане циљне групе 

у односу на циљ пројекта. 

39. 

 Ивица Иванов 

ПР Агенција за 

кинематографск

у и телевизијску 

продукцију 

POSITIVE 

PRODUCTION 

Жељуша 

Елита у пролазу-

Руси који су 

мењали Пирот 

Укупна вредност пројекта је 1.889.500,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 943.000,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је прича о 

Русима, лекарима, фармацеутима, инжењерима, 

уметницима који су се доселили у Пирот и 

оставили лични печат у развоју града.  

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; 

- капацитете са становишта стручних и 

професионалних референци предлагача 

пројекта, које одговарају предложеним 

циљевима и активностима пројекта. 

Нема иновативног елемента у креирању 
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медијског садржаја. Нема корелације између 

специфичних циљева и очекиваних резултата. 

40. 

Вук Старинац 

ПР 

комуникација и 

и однос с 

јавношћу, VOLF 

MEDIA, 

Свилајнац 

Милош Савчевић: 

Ресавац који је 

задужио Србију 

Укупна вредност пројекта је 1.424.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 701.000,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Пројекат је посвећен 

Милошу Савчићу, инжењеру, привреднику, 

политичару и добротвору који је задужио 

Србију.  

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.  

Не сагледава се остваривост датих резултата. 

Нејасан је начин реализације пројекта. 

Приложени синопсис не одговара предлогу 

пројекта. 

41. 

Александар 

Каришик 

предузетник, 

Агенција 

Каришик и 

Каришик Нови 

Сад  

Захарије Орфелин 

Укупна вредност пројекта је 5.600.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

2.400.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројекат је осмишљен као документарно играни 

серијал посвећен Захарију Орфелину. 

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; 

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних потреба 

циљних група.  

Кључни елементи пријаве оскудно су наведени. 

Нису добро дефинисане циљне групе у односу 

на циљ пројекта. 
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42. 

Ненад Савић ПР 

Производња 

кинематографск

их дела VIDEO 

CRAFT MEDIA 

Ваљево 

Контра навој 

Укупна вредност пројекта је 2.179.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.062.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта су животне, историјске и уметничке 

улоге српских и светских писаца значајне за 

културни развој и за спознају друштвених 

прилика у којима живимо. 

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. 

Опис пројекта и начин реализације није у складу 

са постављеним циљевима. Нема иновативног 

елемента у креирању медијског садржаја. 

43. 

Центар за 

мултимедијалну 

уметност и 

комуникацију 

„TANGRAM” 

Београд 

ТВ збирка српске 

поезије (пилот 

циклус) 

Укупна вредност пројекта је 3.601.700,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.800.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројекат је посвећен националној поезији и 

песницима. 

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.  

Кључни елементи пријаве оскудно су наведени. 

Прешироко су опредељене циљне групе. Не 

види се како ће садржај бити реализован, па 

самим тим ни како ће допринети квалитету 

информисања циљне групе. 

44. 

РТВ Прима 

Интернационал 

д.о.о. Бајина 

Башта  

Стазама предака 

Укупна вредност пројекта је 1.437.600,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 702.000,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је културно 

наслеђе.  
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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. 

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. Нису предвиђене 

потешкоће у реализацији садржаја. Буџет 

технички није исправан. 

45. 
Медиа и реформ 

центар Ниш 

Између Сциле и 

Харибде 

Укупна вредност пројекта је 3.337.500,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.369.500,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је најстарији документ нишког архива, 

летак у виду бакрореза настао поводом 

аустријског преузимања Ниша од Турака. 

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. 

Кључни елементи пријаве оскудно су наведени. 

Нејасан је формат планираног медијског 

садржаја.   

46. 
Новосадска ТВ 

ДОО Нови Сад 

Српски 

светионици 

Укупна вредност пројекта је 4.090.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

2.040.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта су манастири Србије, њихов историјат 

и важност за очување националног идентитета.  

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. 

Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не 



90 

 

Р.Б. 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

нуди иновативни приступ па се не сагледава 

допринос квалитету информисања циљне групе. 

Приложени синопсис није усклађен са 

предлогом пројекта. 

47. 

NM Video 

Production ДОО 

Пожаревац 

Историја 

Браничевског 

округа-Од 

давнина до данас  

Укупна вредност пројекта је 2.110.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 980.000,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта су археолошка 

истраживања на локалитетима на простору 

Браничевског округа. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме: 

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана реализације 

пројекта. 

Пројекат је оскудно образложен, недоречен. 

Комплексност теме изискује више пажње, 

односно дужи период реализације и већи број 

медијских садржаја. Предвиђене ставке у буџету 

нису у сагласности са планом производње 

медијског садржаја. 

48. 

HBO Color 

Media Events 

Београд 

Дворци, виле и 

летњиковци 

Србије 

Укупна вредност пројекта је 3.011.750,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.474.500,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта су летњиковци, виле и дворци на 

територији Србије о којима се мало зна.   

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. 

Нису препознати капацитети подносиоца за 

реализацију планираних активности. Не 

процењује се на који начин циљ може бити 

реализован, јер план реализације пројектних 
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активности није разрађен. Буџет технички није 

исправан.  

49. 

Предузеће за 

продукцију, 

постпродукцију, 

маркетинг, везе 

са јавношћу и 

оглашавање 

„ReVision” д.о.о, 

Београд 

Археолинк 

серијал 

Археолошки 

записи из Србије 

Укупна вредност пројекта је 6.540.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

2.800.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројектa је археолошко благо Србије. 

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; 

- капацитете са становишта стручних и 

професионалних референци предлагача 

пројекта, које одговарају предложеним 

циљевима и активностима пројекта. 

Нису добро дефинисане циљне групе у односу 

на циљ пројекта. 

50. 

Дискос друштво 

са ограниченом 

одговорношћу 

за издавање и 

производњу 

носача звука и 

слике 

Александровац 

Културно наслеђе 

Жупског 

виногорја 

(Жупске пољане) 

Укупна вредност пројекта је 2.000.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.000.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је културно наслеђе Жупског 

виногорја. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме: 

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Кључни елементи пријаве оскудно су наведени. 

Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не 

нуди иновативни приступ па се не сагледава 

допринос квалитету информисања циљне групе.  
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51. 

 Друштво за 

производњу, 

промет и услуге 

GMC-TRADE 

ДОО, Лазаревац   

Лазаревац-

Стазама наших 

предака  

Укупна вредност пројекта је 2.125.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.000.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је културно наслеђе Лазаревца-

традиционалне манифестације и културно 

историјске знаменитости.  

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. 

Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не 

нуди иновативни приступ па се не сагледава 

допринос квалитету информисања циљне групе. 

Приложени синопсис није усклађен са 

предлогом пројекта. 

52. 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу 

Соко Инфо Ниш 

Из старог ормана 

Укупна вредност пројекта је 3.880.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 1. 

940.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је културни идентитет Сокобање, 

очување и промоција.  

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.  

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. Нису добро 

дефинисане циљне групе у односу на циљ 

пројекта. Нису препознати капацитети 

подносиоца за реализацију планираних 

активности. 
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53. 

Милорад 

Караџин ПР 

фотографске и 

видео услуге 

Arte video 

production 

Кикинда 

Кикиндски 

времеплов -

серијал емисија о 

културном 

наслеђу града 

Укупна вредност пројекта је 3.400.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.700.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је културно наслеђе Кикинде. 

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. 

Имајући у виду да је реч о наставку пројекта 

подносилац није навео резултате претходно 

реализованог пројекта нити околности које би 

оправдале наставак реализације пројекта. 

54. 

Милада 

Поповић 

предузетник 

Агенција за 

производњу ТВ 

програма VOX-

M, Ветерник 

ТВ пројекат 

„Куда иде 

Војводина?”, 

Серијал „Баштина 

прекодринских 

Срба у равници” 

Укупна вредност пројекта је 1.400.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 700.000,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је очување 

националног идентитета Херцеговаца у 

Војводини. 

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. 

Кључни елементи пријаве оскудно су наведени. 

Не сагледава се одрживост пројекта. Синопсис 

није усклађен са предлогом пројекта.  

55. 

Игор Спасић ПР 

Агенција за 

производњу 

кинематографск

их дела 

аудиовизуелних 

производа и 

телевизијског 

Култура сећања 

Укупна вредност пројекта је 3.000.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.500.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта су заборављене културно историјске 

знаменитости Ниша и околине.  
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програма 

BALANCE 

MEDIA Ниш 

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. 

Нема иновативних елемената ни истраживачког 

приступа у обради теме, већ је акценат на 

промоцији постојећих потенцијала, што не 

доприноси квалитету информисања циљне 

групе. Наведен је само један учесник у 

реализацији пројекта па се доводе у питање 

кадровски капацитети за реализацију 

планираних активности. Приложени синопсис 

не прати предлог пројекта. 

56. 

Културно-

етнолошки клуб 

„ИСКОН” 

Шта се скрива у 

Новом Саду 

Укупна вредност пројекта је 2.921.750,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.449.500,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројекат је усмерен на приказ локалитета, улица 

и квартова Новог Сада о којима се мало зна, а 

који су културно-историјска баштина града. 

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. 

Пројекат није разрађен, а у неким деловима је и 

нејасан. Приложени синопсис није усклађен са 

предлогом пројекта. Предвиђене ставке у буџету 

нису у сагласности са планом производње 

медијског садржаја. 

57. 

Центар за 

културу и 

екологију 

ПанАрт 

Приче из 

Народног музеја 

Укупна вредност пројекта је 12.660.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

2.940.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројекат је посвећен Народном музеју у 

Београду, људима који чувају и брину о 

културној баштини и људима захваљујући 
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којима је Музеј постао оно што је данас. 

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; 

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Пројекат је оскудно образложен, недоречен. 

Нејасан је начин реализације. Приложени 

синопсис не одговара идеји пројекта. 

58. 
РТВ Голија 

д.о.о. Ивањица 

Моје село се 

прочуло 

Укупна вредност пројекта је 1.646.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 823.000,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта су народне 

приче, легенде и историјске чињенице о 

настанку села, њихових назива и обичаја.  

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. 

Опис активности није разрађен. Погрешно су 

дефинисани индикатори резултата. 

59. 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу 

за телевизијску 

делатност 

Телевизија 

Кикинда, 

Кикинда 

Кикинђурење-

идентитет 

Кикинде 

Укупна вредност пројекта је 2.812.694,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.405.994,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта су јединствени обичаји становника 

Кикинде.  

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. 

Пројекат не одражава реалне проблеме и 

потребе циљне групе. Нема иновативних 

елемената ни истраживачког приступа у обради 
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теме, већ је акценат на промоцији постојећих 

потенцијала, што не доприноси квалитету 

информисања циљне групе.  

60. Балкан 011 

Едукативно 

забавни серијал 

„Ми идемо преко 

поља” 

Укупна вредност пројекта је 1.823.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 908.000,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта су бројалице, 

брзалице, разбрајалице, песмице на једном тону, 

поскочице, које ће младима бити приближене на 

лако разумљив и њима прихватљив начин.  

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.  

Пројекат не одражава реалне проблеме и 

потребе циљне групе. Нису предвиђене 

потешкоће у реализацији садржаја. 

61. 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу 

за маркетинг и 

услуге Радио 

Лав Вршац 

Култура- (као 

обавезни предмет) 

у школским 

клупама 

Укупна вредност пројекта је 6.000.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

3.000.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је увођење културе у образовни систем 

као обавезни школски предмет.  

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 

идентификованих и јасно дефинисаних потреба 

циљних група.  

Пројекат није јасно дефинисан у смислу 

предмета и циља. Не сагледава се концепт 

медијског садржаја ни тематски оквир. 



97 

 

Р.Б. 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

62. 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу П 

канал Пирот 

Пиротски 

времеплов-

култура младих 

кроз време 

Укупна вредност пројекта је 2.239.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.110.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је учешће младих у културним 

дешавањима и креирању културне политике у 

Пироту кроз време, од 1960.  до данашњих дана.  

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. 

Опис пројекта и начин реализације није у складу 

са постављеним циљевима. Не сагледава се 

остваривост датих резултата. 

63. 

Радио 

телевизија 

Врњачка Бања 

ДОО, Врњачка 

Бања 

Деца синова 

сунца 

Укупна вредност пројекта је 2.000.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.000.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је историја rock n roll сцене у Врњачкој 

Бањи.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме: 

- оправданост трошкова са становишта 

прецизности и разрађености буџета пројекта, 

који показује усклађеност предвиђеног трошка 

са пројектним активностима.  

Нема иновативног елемента у креирању 

медијског садржаја. Буџет је нереално 

дефинисан.   

64. 

KOPERNIKUS 

SYSTEMS ДОО 

Београд-Нови 

Београд 

Спој различитих 

култура 

Укупна вредност пројекта је 3.318.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.644.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је културно-историјско и верско 



98 

 

Р.Б. 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

наслеђе нишког краја и његов туристички 

потенцијал.  

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. 

Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не 

нуди иновативни приступ па се не сагледава 

допринос квалитету информисања циљне групе. 

Садржај примарно има промотивни, а 

секундарно информативни карактер. 

65. 

Друштво за 

радио и 

телевизијску 

делатност и 

маркетиншке 

услуге ТВ 

центар 

Свилајнац д.о.о. 

Свилајнац 

Шта је младима 

потребно да се 

врате и како их 

подржати 

Укупна вредност пројекта је 2.600.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.300.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је живот и перспектива младих у 

локалној заједници. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме: 

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана реализације 

пројекта. 

Нема иновативног елемента у креирању 

медијског садржаја. Погрешно су дефинисани 

индикатори резултата пројекта.  

66. 

Предузеће за 

радио и ТВ 

дифузију Гага 

ДОО 

Власотинце 

Знање за 

будућност -сезона 

2 

Укупна вредност пројекта је 1.672.600,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 819.000,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је изградња 

интегритета младих за учешће у друштвеним 

токовима и креирање јавних политика.  

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; 
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- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана реализације 

пројекта. 

Пројекат није разрађен, а у неким деловима је и 

нејасан. Очекивани резултати нису мерљиви. 

67. 

Јасмина 

Стефановић ПР 

Агенција за 

издаваштво и 

друге услуге 

EUPHORIA 

MEDIA Београд 

(Звездара) 

Богатство 

различитости 

Укупна вредност пројекта је 5.734.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

2.860.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта je суживот припадника различитих 

нација и богатство различитости.  

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 

разрађености и изводљивости плана реализације 

пројекта. 

Пројекат није разрађен, а у неким деловима је и 

нејасан. Из датог описа се не види шта је намера 

и циљ пројекта. 

68. 

Предраг 

Петровић ПР 

агенција за 

видео и ТВ 

продукцију 

Оптимум видео 

Крагујевац 

„Модрице на 

души” -ТВ 

серијал о насиљу 

над женама  

Укупна вредност пројекта је 1.985.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 990.000,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је насиље над 

женама.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме: 

- капацитете са становишта стручних и 

професионалних референци предлагача 

пројекта, које одговарају предложеним 

циљевима и активностима пројекта. 

Пројекат је оскудно образложен, недоречен. Не 

сагледава се остваривост датих резултата. Буџет 

је нереално дефинисан.   
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69. 

 Медијски 

студио Мастер 

Владимир 

Марковић ПР 

Бучје 

Шамар 

Укупна вредност пројекта је 3.998.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.866.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је насиље у породици. 

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. 

Пројекат није разрађен, а у неким деловима је и 

нејасан. Циљ је уопштено дефинисан. Не 

сагледава се концепт медијског садржаја ни 

тематски оквир. 

70. Ново доба 
Од изазова до 

увреда и смрти 

Укупна вредност пројекта је 1.466.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 702.000,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је насиље у 

дигиталном простору међу младима. 

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. 

План реализације активности није прецизно 

дефинисан. Нема корелације између 

специфичних циљева и очекиваних резултата. 

Опис активности није разрађен. 

71. 

Привредно 

друштво Радио 

телевизија 

Јасеница д.о.о. 

Смедеревска 

Паланка 

За млађи 

Подунавски округ 

Укупна вредност пројекта је 1.600.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 800.000,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је пад 

наталитета у Подунавском округу.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме: 

- утицај и изводљивост са становишта степена 
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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 приложеног синопсиса се не види на који 

начин ће тема бити реализована.  

72. 

Информативно 

предузеће Радио 

Ваљево ДОО 

Београд 

Београд у борби 

за наталитет 

Укупна вредност пројекта је 6.280.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

2.788.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је наталитет. 

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. 

Нема иновативног елемента у креирању 

медијског садржаја. Погрешно су дефинисани 

резултати и индикатори резултата којима се 

мери остваривост циља. Из датог синопсиса се 

не види на који начин ће тема бити обрађена. 

73. 

 Предузеће за 

информисање и 

маркетинг IN 

NETWORK 

SOLUTION 

ДОО Београд-

Врачар 

Запосли се лако  

Укупна вредност пројекта је 6.000.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

2.940.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта je дуални систем образовања.  

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. 

Нема увида у теме које ће бити обрађене. Буџет 

је нереално дефинисан.   Синопсис није усклађен 

са предлогом пројекта. 
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74. 

Нишка 

телевизија д.о.о. 

Ниш 

Наука за 

будућност 

Укупна вредност пројекта је 6.000.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

3.000.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројекат је посвећен промоцији образовања и 

науке. 

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.  

Пројекат није иновативан. Напротив, опис, циљ 

и резултати пројекта истоветни су опису, циљу и 

резултатима пројекта „Наука”, истог 

подносиоца, који је Министарство подржало на 

Конкурсу за телевизије 2020. године. Овај 

пројекат није понудио никакву додатну вредност 

па се не процењује допринос квалитету 

информисања циљне групе. 

75. 

Привредно 

друштво ANNA 

BIZZ ДОО 

Београд 

ТВ серијал 

Кликери 

Укупна вредност пројекта је 2.142.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 980.000,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Пројекат на популаран и 

занимљив начин објашњава појаве са којима се 

сусрећемо у свакодневном животу, указујући на 

значај науке у животу појединца и 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; 

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама 

циљних група. 

Нема корелације између специфичних циљева и 

очекиваних резултата. Нису предвиђене 

потешкоће у реализацији садржаја. 
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76. 

Друштво за 

спољну и 

унутрашњу 

трговину на 

велико и мало, 

услуге и 

кооперације 

SAT-TV 

COMMUNICAT

IONS експорт- 

импорт ДОО 

Пожаревац  

Инфо сатић 

Укупна вредност пројекта је 4.396.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

2.198.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта je неговање и очување културе говора и 

језика међу децом млађег школског узраста.  

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. 

Нема иновативног елемента у креирању 

медијског садржаја. Циљ је уопштено 

дефинисан. 

77. 

Културно 

ослободилачки 

покрет 

Историја Ниша-

друга сезона 

Укупна вредност пројекта је 8.490.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

2.965.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је историја Ниша и Србије од српских 

устанака до краја Првог светског рата. 

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.  

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. 

78. 

Александар 

Николић ПР 

производња и 

емитовање 

телевизијског 

програма радио 

Значај 

виноградарства за 

развој Врања 

Укупна вредност пројекта је 1.490.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 730.000,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је 

виноградарство. 
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телевизија 017 

Врање 

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. 

Нема иновативног елемента у креирању 

медијског садржаја. Пројекат није разрађен, а у 

неким деловима је и нејасан. 

79. 

Медијско 

хуманитарно - 

едукативно, 

креативно 

удружење 

„Ансамбл Срце” 

Органска 

пољопривреда 

Укупна вредност пројекта је 1.932.520,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 965.520,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је органска 

пољопривредна производња. 

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. 

Не процењује се на који начин циљ може бити 

реализован, јер план реализације пројектних 

активности није разрађен. 

80. 

Лела Грујић ПР 

радња за 

производњу 

телевизијског 

програма Агро 

Југ Медиа Ниш 

Удруживање и 

задругарство 

Укупна вредност пројекта је 1.865.760,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 932.000,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је 

задругарство и удруживање.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме: 

- капацитете са становишта степена 

организационих и управљачких способности 

предлагача пројекта.  

Нису добро дефинисане циљне групе у односу 

на циљ пројекта. Предвиђене су потешкоће у 

реализацији пројекта, али начин превазилажења 

потешкоћа није адекватан.  
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81. 

Друштво за 

производњу ТВ 

програма 

маркетинг и 

издавачку 

делатност СВЕ 

НА ДЛАНУ 

д.о.о. Чачак 

ТВ Фељтон-

Сведочанства 

Укупна вредност пројекта је 1.923.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 902.000,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је развој 

пиротске привреде. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме: 

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана реализације 

пројекта. 

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. Планирани формат 

медијских објава не одговара предложеној теми 

и наведеним активностима. 

82. 
NOVA showtime 

д.о.о. Зајечар 
Мистика истока 

Укупна вредност пројекта је 5.102.100,35динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 2.432.000,18 динара, што не 

прелази 50% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта су природне, 

демографске, привредне и културне 

карактеристике 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;  

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Нема иновативних елемената ни истраживачког 

приступа у обради теме, већ је акценат на 

промоцији постојећих потенцијала, што не 

доприноси квалитету информисања циљне 

групе. 
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83. 

Удружење за 

промовисање 

природе, 

традиционалних 

и културних 

вредности КЗВ 

Колубара река 

успомена 

Укупна вредност пројекта је 1.412.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 706.000,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта су природне 

лепоте слива Колубаре и традиционалне и 

културне вредности предела кроз које протиче.  

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;  

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Нејасан је формат планираног медијског 

садржаја. Предвиђене ставке у буџету нису у 

сагласности са планом производње медијског 

садржаја. 

84. 

Телевизија 

спорта и 

здравља СОС 

Канал плус 

д.о.о. Београд-

Вождовац 

Мали спортови, 

велика љубав 

Укупна вредност пројекта је 5.400.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

2.700.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је изостанак физичке активности деце и 

младих које може довести до поремећаја у 

психофизичком развоју и указивање на потребу 

бављења спортом.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме: 

- 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. 

Не процењује се на који начин циљ може бити 

реализован, јер план реализације пројектних 

активности није разрађен. 
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85. 

REC-ON 

PRODUCTION 

ДОО Нови Сад 

Поздрав-серијал 

тв емисија 

Укупна вредност пројекта је 1.800.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 900.000,00 

динара, што не прелази 50% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је промоција 

физичке активности и здравог начина живота.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме: 

- капацитете са становишта неопходних ресурса 

за реализацију пројекта.  

Пројекат је оскудно образложен, недоречен. 

Нејасан је начин реализације активности. 

Приложени синопсис не одговара предлогу 

пројекта. 

86. 

SCTV 

PRODUCTION 

ДОО Панчево  

Панчево у 

здравом духу 

Укупна вредност пројекта је 4.000.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

2.000.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је рекреација и боравак у природи. 

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. 

Кључни елементи пријаве оскудно су наведени. 

Предвиђене ставке у буџету нису у сагласности 

са планом производње медијског садржаја. 

87. 

Ђорђе Тршић 

ПР 

кинематографск

а и телевизијска 

продукција 

Витфилм 

Крагујевац 

После кише 2 

Укупна вредност пројекта је 2.178.180,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.086.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је реинтеграција и ресоцијализација 

бивших осуђеника.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме: 

- значај пројекта са становишта 
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идентификованих и јасно дефинисаних потреба 

циљних група.  

Опис активности није прецизиран. Не процењује 

се на који начин циљ може бити реализован, јер 

план реализације пројектних активности није 

разрађен. 

88. 

Делта телевизија 

ДОО за 

заступање, 

маркетинг и 

телевизијске 

активности 

Нови Сад 

Заједно до 

квалитетнијег 

живота угрожених 

група 

Укупна вредност пројекта је 3.294.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.644.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта су положај и проблеми рањивих група 

и могућности за њихово превазилажење.  

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. 

Упитно је познавање предложене теме имајући у 

виду да се у пројекту користи неадекватна 

терминологија. Приложени синопсис није 

усклађен са предлогом пројекта. 

89. 

Бранимир 

Маринковић ПР 

Филмска 

продукција 

CINE VUK 

Бучје 

Тама 

Укупна вредност пројекта је 3.069.500,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.304.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта су верске секте и њихово деловање.  

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. 

Нема корелације између специфичних циљева и 

очекиваних резултата. Комплексност теме 

изискује више пажње, односно дужи период 

реализације и већи број медијских садржаја. 
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90. 

Предузеће за 

спољну и 

унутрашњу 

трговину на 

велико и мало 

експорт-импорт, 

маркетинг и 

комисионе 

услуге, 

угоститељство, 

саобраћај и 

туризам 

СТУДИО д.о.о 

Лесковац 

То је и мој пут 

Укупна вредност пројекта је 3.000.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.500.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је родна равноправност.  

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. 

Нејасан је формат планираног медијског 

садржаја. Нема увида у теме које ће бити 

обрађене. Приложени синопсис не одговара 

предлогу пројекта. 

91. 

Смиљана Попов 

ПР Агенција за 

производњу 

видео 

материјала и ТВ 

емисија Београд 

Неустрашиве 

Укупна вредност пројекта је 5.745.774,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

2.700.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је положај жена у Србији кроз историју 

и борба за равноправност.  

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. 

Пројекат је оскудно образложен, недоречен. Не 

сагледава се остваривост датих резултата. Циљ 

је уопштено дефинисан. 

92. 
РТВ М ДОО 

Књажевац 

„Деца улице” 

деца која живе и 

раде на улици 

Укупна вредност пројекта је 2.189.800,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.025.800,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта су деца која живе и раде на улици.  
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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. 

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. Нејасан је начин 

реализације активности. 

93. 

Привредно 

друштво Ратко 

Радовић д.о.о. 

Београд-Савски 

венац 

ТВ серијал „Жене 

у спорту” 

Укупна вредност пројекта је 3.409.200,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.571.200,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројекат је посвећен женама које су обележиле 

српски спорт. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме: 

- капацитете са становишта степена 

организационих и управљачких способности 

предлагача пројекта.  

Кључни елементи пријаве оскудно су наведени. 

Синопсис није усклађен са предлогом пројекта. 

94. 

Привредно 

друштво MEDIA 

LINK NEW 

ДОО Београд 

(Нови Београд) 

ТВ серијал: 

изабери спорт 

Укупна вредност пројекта је 3.000.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.500.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројекат указује на значај физичке културе и 

бављења спортом. 

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. 

Пројекат није иновативан. Напротив, опис, циљ 

и резултати пројекта истоветни су опису, циљу и 

резултатима пројекта „ТВ серијал: спорт и 

рекреација за здраву Србију” истог подносиоца, 

који је Министарство подржало на Конкурсу за 
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телевизије 2020. године. Овај пројекат није 

понудио никакву додатну вредност па се не 

процењује допринос квалитету информисања 

циљне групе. 

95. 

Ненад 

Милошевић ПР 

кинематографск

а делатност 

CINEMATOGR

APH Врдник 

Тако ти је то 

Укупна вредност пројекта је 4.163.500,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

2.000.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта су рани уговорени бракови у ромским 

заједницама.   

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме: 

- капацитете са становишта неопходних ресурса 

за реализацију пројекта.  

Пројекат није разрађен. Нејасан је формат 

планираног медијског садржаја. Синопсис није 

усклађен са предлогом пројекта. 

96. 

Зоран Николић 

ПР, Агенција за 

производњу 

радио и 

телевизијских 

програма 

Студио 101 

Зајечар 

Мистериозна 

лепота источне 

Србије 

Укупна вредност пројекта је 3.633.00000 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.806.000,00 динара, што не 

прелази 50% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта је туристички 

потенцијал источне Србије.  

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. 

Пројекат није јасно дефинисан у смислу 

предмета и циља. Опис активности није 

разрађен. Нема увида у теме које ће бити 

обрађене. 

97. 

Бео Арт 2015 

д.о.о. Београд-

Палилула 

ТВ серијал Све(т) 

је игра 

Укупна вредност пројекта је 2.342.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.049.000,00 динара, што не прелази 50% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројекат приближава широј јавности уметничку 
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игру и плесну уметност.  

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. 

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. Наведен је само 

један учесник у реализацији пројекта па се 

доводе у питање кадровски капацитети за 

реализацију планираних активности. 

Приложени синопсис не одговара предлогу 

пројекта. 

 

 

 

 

 

 

Решење је основ за закључење уговора о пројектном суфинансирању са 

подносиоцима којима су расподељена средства за реализацију пројеката. 

 

Подносиоци пројеката, којима су одобрена средства у мањем износу од траженог, 

дужни су да доставе ревидирани буџет. 

 

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву. 

 

Сви појмови у овом документу који су употребљени у мушком граматичком роду, 

односе се без дискриминације и на особе женског пола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




