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               Република Србија 

               МИНИСТАРСТВО  

    КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

 Београд, Влајковићева 3 

            Број: 401-01-432/2022-04 

            Датум: 30. јун 2022. године 
 

 

 

 

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник 

РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Закона о буџету Републике Србије за 

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

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

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

јавног информисања („Службени гласник РС”, бр. 16/16 и 8/17) и Одлуке број: 451-04-

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

информисања доноси 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I На основу спроведеног Конкурса за суфинансирање проjеката производње 

медијских садржаја за штампане медије и сервисе новинских агенција у 2022. години, 

средства у износу од 35.000.000,00 динара расподељују се следећим подносиоцима 

пројеката: 

 

 

Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВА 

У РСД 

1. Ниш 

Студентски 

информативно 

издавачки центар - Ниш 

Студенти родитељи 481 500.000,00 

2. 
Нова 

Варош 

Новинско-издавачко 

ДОО Златарске вести 

Нова Варош 

Стабилна породица-

темељ друштвене 

заједнице 

424 560.000,00 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВА 

У РСД 

3. Београд 

Предузеће за 

истраживање анализе и 

консалтинг Think д.о.о. 

Београд-Раковица 

 

Европа 2030 424 600.000,00 

4. Београд 

Центар за 

професионализацију 

медија и медијску 

писменост  

Медијска подршка 

борби за родитељство 
481 600.000,00 

5. Београд Лицеулице 
Лицеулице-другачији 

медиј за боље друштво  
481 620.000,00 

6. Суботица 
Магазин Дани д.о.о. 

Суботица 

Ковид-две године 

касније 
424 700.000,00 

7. Београд 

Удружење за друштвене 

и иновативне вредности 

ДИВ 

THE ECONOMIST - 

Свет у 2023. 
481 871.000,00 

8. Београд 

Друштво за новинско 

издавачку делатност Дан 

Граф д.о.о. Београд 

 

Зелена страна 424 900.000,00 

9. Чачак 

Предузеће за маркетинг 

OZON MEDIA ДОО, 

Чачак 

Обновљиви извори 

енергије и енергетска 

ефикасност 

424 500.000,00 

10. Бечеј 

 

Мозаик д.о.о.  

привредно друштво за 

спољну трговину, 

производњу и пословне 

услуге, Бечеј  

 

Одговорно руковање 

отпадом је могућност -

не проблем 

424 700.000,00 

11. Нови Пазар 
Академска иницијатива 

„Форум 10” 

 

Чињенице из заједнице: 

Злоупотребе ватреног 

оружја у породичном и 

партнерском насиљу 

 

481 580.000,00 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВА 

У РСД 

12. Апатин 

 

Предузеће за 

производњу и 

дистрибуцију РТВ 

програма, трговину и 

услуге ТВ Апатин 

друштво са ограниченом 

одговорношћу Апатин 

 

Локално информисање 

кроз призму светских 

догађаја 

424 900.000,00 

13. Београд 

 

Издавачко предузеће 

ННК Интернационал 

ДОО, Београд 

(Палилула) 

 

Часопис за културу 

„Српска мисао” 
424 500.000,00 

14. Београд 

   

Друштво за услуге у 

области издаваштва, 

маркетинга и 

пропаганде ПРИНЦИП 

ПРЕС ДОО, Београд 

(Стари град)  

 

Бележница културе 

сећања 
424 950.000,00 

15. Бор 
Штампа, радио и филм 

ДОО Бор 

„Бакар вреднији од 

живота” 
424 759.000,00 

16. Београд 

Савез удружења бораца 

народноослободилачких 

ратова Србије 

Неговање културе 

сећања на 

Народноослободилачке 

и одбрамбене ратове у 

Србији 

481 500.000,00 

17. Ниш 

  

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу за 

новинско-издавачку 

делатност Народне 

Новине Ниш 

 

Сећање на претке 

предајемо потомцима 
424 980.000,00 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВА 

У РСД 

18. Београд 

 Друштво за новинско-

издавачку делатност 

НИН ДОО Београд 

(Стари град)  

НИН Досије: 

Заборављени српски 

писци - прохујали са 

историјом 

424 500.000,00 

19. Крушевац 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу ADD 

PRODUCTION 

Крушевац 

Стазом културе кроз 

Лазарев град 
424 630.000,00 

20. Краљево 

Привредно друштво 

Радио Телевизија 

Краљево и Ибарске 

Новости ДОО Краљево 

Верски туризам у 

Ибарској долини од 

Краљева до Рашке 

424 500.000,00 

21. Београд 

Политика-акционарско 

друштво за новинско-

издавачку и графичку 

делатност Београд 

Благо из трезора 

Народне библиотеке 
424 600.000,00 

22. Ниш 

Удружење за развој 

квалитета живота и рада 

грађана „ХУМАНИС” 

Ниш 

Градитељи модерне 

Србије 
481 600.000,00 

23. Београд 
Gloria Media д.о.о. 

Београд -Палилула 

Женски рукописи у 

музеју 
424 500.000,00 

24. Нови Сад 

Дневник Војводина прес 

ДОО предузеће за 

издавање и штампање 

новина, Нови Сад 

Домови културе у 

Војводини 
424 500.000,00 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВА 

У РСД 

25. Београд Регионални инфо центар 

Европска недеља 

поноса и положај ЛГБТ 

популације у Србији 

481 500.000,00 

26. Лесковац Нова Наша реч 
Радна права и како их 

заштитити 
481 500.000,00 

27. Београд Савез Срба из региона 

 

Живот и права 

избеглих, расељених и 

прогнаних Срба у 

матици и српских 

повратника у земљама 

региона 

 

481 500.000,00 

28. Београд 
Синдикат новинара 

Србије  

Новинарство на 

надницу 
481 500.000,00 

29. Београд 
Независно удружење 

новинара Србије 
Досије о медијима 481 600.000,00 

30. 
Горњи 

Милановац 

Новинско издавачко 

предузеће Таковске 

новине ДОО Горњи 

Милановац 

„Не пуцај у гласника” 424 600.000,00 

31. Бор 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу за 

издавање новина ММ 

БОНЕД, Бор 

Родна груда (п)оста 

руда 
424 500.000,00 

32. Бујановац 
Центар за демократију и 

едукацију - Долина 
Мед нас спаја 481 500.000,00 



6 

 

Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВА 

У РСД 

33. 
Димитровг

рад 

Удружење грађана 

Емблема 
Фарче 481 500.000,00 

34. Пожаревац 

Новинско издавачко 

привредно друштво РЕЧ 

НАРОДА АД 

Пожаревац 

Препознај и победи 

насиље  
424 600.000,00 

35. Крагујевац 

Привредно друштво за 

новинско издавачку 

делатност ЈАВНОСТ 

ДОО Крагујевац    

Крагујевачки 

„шангајци” 
424 1.000.000,00 

36. Алексинац 
Предузеће AGRO-

PRESS ДОО Гредетин 

 

Учитељ, слика и 

прилика сваког 

времена, серија написа 

о значају ове професије 

за локалну заједницу 

кроз историју, као и о 

улози у образовању 

Југоисточне Србије 

Учитељске школе у 

Алексинцу 

 

424 500.000,00 

37. 
Сремска 

Митровица 

Новинско-издавачко 

привредно друштво 

„Сремске новине” д.о.о. 

Сремска Митровица 

Занат злата вредан 424 700.000,00 

38. Нови Сад 

Институт за одрживи 

развој и заштиту 

животне средине Зелени 

круг 

Одрживи развој и како 

га применити у пракси 
481 500.000,00 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВА 

У РСД 

39. Чачак 

Иван Николић ПР 

делатност новинских 

агенција IN MEDIA.NET 

Чачак 

 

Златне руке и велико 

срце не одричу се 

традиције и старих 

обичаја: Очување 

српског националног 

идентитета у руралним 

срединама Западне 

Србије 

 

424 850.000,00 

40. Врбас 

Љубинка Недовић 

предузетник Агенција за 

издавањe новина и веб 

портала BAČKA PRESS-

OKONAS.INFO Врбас 

Жене предузетнице 424 600.000,00 

41. 
Велика 

Плана 

Петар Кованџић ПР 

Занатска трговинска 

радња и издавачка кућа 

КОФИП Велика Плана 

Велика Морава-

огледало Србије  
424 650.000,00 

42. Суботица 
Магазин Дани д.о.о. 

Суботица 

До здравије нације 

путем рекреације 
424 800.000,00 

43. Шабац Подринске 

Пензија није крај 

живота већ нови 

почетак 

481 800.000,00 

44. Крушевац 

Новинско-издавачко 

предузеће Победа д.о.о. 

Крушевац 

Треће-златно доба 424 900.000,00 

45. Смедерево 

Привредно друштво за 

рекламу и пропаганду 

RESPECT MEDIA д.о.о. 

Смедерево 

Живот Рома у 

Смедереву: Између 

жеља, потреба и 

реалности 

424 700.000,00 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВА 

У РСД 

46. Алексинац 

Друштво за 

информисање Ал прес 

д.о.о. Алексинац 

 

„Изузетне, само кад су 

равноправне” (О 

значају родне 

равноправности за 

развој заједнице у 

друштвеном, 

економском и 

културолошком 

смислу) 

 

424 500.000,00 

47. Ниш 
Акционарско друштво 

Слобода, Ниш (Град) 

Како бити успешна 

жена 
424 850.000,00 

48. Београд 

ФоНет новинско-

издавачко друштво 

д.о.о. Београд 
Стигма 424 1.300.000,00 

49. Ужице 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу ВЕСТИ И 

РАДИО Ужице 

Јако село-темељ државе 424 600.000,00 

50. 
Сремска 

Митровица 

 Удружење културних 

стваралаца Србије 

Завичај 

Репортаже о младим 

ствараоцима у селу 
481 500.000,00 

51. Лозница 

Друштво за издавачку 

делатност Лого д.о.о. 

Лозница 

У најбољем интересу 

детета 
424 900.000,00 

52. Нови Сад 

Дневник-

Пољопривредник 

акционарско друштво за 

новинско-издавачку 

делатност Нови Сад 

Традиционална храна 

као основ за развој 

туризма у руралним 

срединама 

424 500.000,00 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВА 

У РСД 

53. Београд 

Новинска агенција Бета 

Пресс д.о.о. Београд 

(Стари град) 

Шта ради цивилно 

друштво 
424 1.000.000,00 

 

 

 

Економска класификација 481:   9.671.000,00 динара 

Економска класификација 424:  25.329.000,00 динара 

УКУПНО РАСПОДЕЉЕНО  35.000.000,00 динара 

 

 

 

II Средства нису додељена следећим подносиоцима пројеката: 

 

Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

1. 
Нови 

Пазар 
Локал медија план 

Прибој и Пријепоље заједничке куће свих: 

Позитивни примери из локалне заједнице 

2. Ниш 
Новинско предузеће 

Тимок АД Ниш (Град) 
Људи се враћају у Крајину  

3. 
Смедерев

о 

 

Новинско издавачко 

друштво са 

ограниченом 

одговорношћу Наш 

глас Смедерево  

 

Обновимо град и село да нас буде више 

4. Чачак 

Новинско издавачко 

друштво Чачански глас 

д.о.о. Чачак   

Да живот порази статистику! (Демографија, 

стање и изазови) 

5. Бујановац 

Удружења грађана 

„Удружење новинара 

Етика” 

Етика заштите природне средине југа Србије: 

Бујановац, Прешево и Медвеђа 

6. Ћуприја 
Поморавски гласник 

д.о.о. Ниш 
Великом Моравом и Раваницом кроз Ћуприју 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

7. Београд 
Пет магазин д.о.о. 

Београд-Врачар 
И пет култура је култура 

8. Шабац 
Глас Подриња д.о.о. 

Шабац 
Желим да знам 

9. Београд 

 BUSINESS INFO 

GROUP ДОО, Београд 

(Стари град) 

Очување здравља људи-спречи, да не лечиш 

10. Београд 

Adria Media Group 

д.о.о. Београд (Стари 

град) 

Превенција као гаранција 

11. Београд 

 

Истраживачки центар 

за одбрану и 

безбедност 

 

Превенција насиља информисањем о 

злоупотреби оружја 

12. Зрењанин 

 

Акционарско друштво 

за новинско-издавачку 

делатност Зрењанин, 

Зрењанин 

 

Мултикултурализам, странице на 

српском/хрватском језику 

13. 
Младенов

ац 

 

Предузеће Ева ДОО 

пројектно-графичко, 

Младеновац (Варош) 

Локално-да се све види 

14. Београд 

 

Докуметнационо 

информациони центар 

„Veritas” Kнин 

 

Тематска публикација о страдању Срба за 

време грађанског рата у Хрватској и бившој 

РСК 1991-1995 

15. Чачак 

 

Предузеће за рекламу, 

туризам и трговину 

Чворак ДОО Чачак 

Српска историја за понети у будућност 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

16. Панчево 
Омладинско удружење 

РУКА РУЦИ 013 

Светски а наши-Милунка Савић, Михајло 

Пупин, Ђорђе Вајферт 

17. Неготин 

Весна Радуловић ПР 

издавање новина 

Завичај Народне 

новине Неготин 

Мокрањчеви дани 

18. Лозница 
ЛОТЕЛ ПЛУС ДОО, 

Лозница 

Стазама културних знамења Јадра и Подриња 

 културна рубрика у новинама „Лознички 

недељник” Лозница 

19. Београд 

Новинско-издавачко 

друштво Компанија 

Новости АД Београд 

Заборављени међаши српског културног 

простора 

20. Београд 

Политика-акционарско 

друштво за новинско-

издавачку и графичку 

делатност Београд 

Археолошке тајне Србије 

21. Нови Сад 
Удружење грађана 

„СРПСКИ КРАЈЕВИ” 

Имовинска права Срба избеглих из Федерације 

БиХ 

22. 
Нови 

Пазар 

 Санџак медиа ДОО 

Нови Пазар 
Анкета/Истраживање: Зашто млади одлазе? 

23. Београд 

Удружење ратних и 

мирнодопских војних 

инвалида Србије 

Последице сајбер насиља на будуће генерације  
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

24. Бујановац 

Албанско културно 

друштво 

„Перспектива” 

Нулта толеранција насиља над женама у 

мултиетничким просторима: Бујановцу, 

Прешеву и Медвеђи 

25. Београд 
Инфо ИТ Медиа д.о.о. 

Београд-Стари град 
Тражи се лек за „белу кугу” 

26. 

Сремска 

Митровиц

а 

 НИП Срем Медиа 

МЦВ друштво са 

ограниченом 

одговорношћу Сремска 

Митровица 

Уједињени у различитостима: Диван је 

мултинационални Срем 

27. Ниш 

Студентски 

информативно 

издавачки центар - 

Ниш 

Куда после дипломе 

28. Београд 

Архисолар предузеће за 

пројектовање и 

инжењеринг д.о.о. 

Београд (Нови Београд) 

Одржива насеља будућности 

-од одрживих села до одрживих градова- 

29. 
Крагујева

ц 

Никола Младеновић 

ПР уметничко 

стваралаштво 

ПЈЕРМЕДИА ИНФО 

Крагујевац 

Сачувајмо енергију за лепшу и здравију Србију 

30. Панчево 
Удружење спортских 

новинара Панчево 

Особе са посебним потребама-у сусрет 

Специјалној Олимпијади 

31. Београд 

AGROBUSINESS 

CONSULTING ДОО 

Београд 

Одржива пољопривреда 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

32. Нови Сад 

Дневник акционарско 

друштво за новинско-

издавачку делатност 

Нови Сад 

Женско предузетништво у сфери производње 

хране 

33. Београд 

Adria Media Magazine 

д.о.о. Београд- Стари 

град 

Женско предузетништво-развој и унапређење 

родне равноправности 

34. Београд 
НИП Недељник ДОО 

Београд (Палилула) 

Србија између Истока и Запада, ексклузивни 

фељтон у Недељнику и поклон књига свим 

читаоцима 

 

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

подносиоцима пројеката којима су расподељена средства на Конкурсу. 

        

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

доставе ревидирани буџет пројекта. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

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

медијима, Закон о буџету Републике Србије за 2022. годину, Уредбa о правилима  и 

условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи), члан 24. Правилника о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и 

Одлука о расписивању Конкурса за суфинансирање проjеката производње медијских 

садржаја за штампане медије и сервисе новинских агенција у 2022. години, број: 451-04-

124/2022-04 од 24. јануара 2022. године. 

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за штампане 

медије и сервисе новинских агенција у 2022. години био је расписан у облику јавног позива 

у периоду од 21. фебруара 2022. године до 6. априла 2022. године. На Конкурс су пристигле 

92 пријаве за суфинансирање пројеката, од којих 5 пријава није испунило услове за учешће 

на Конкурсу који су дати у jавном позиву. 
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За Конкурс je у Буџету Републике Србије опредељено 35.000.000,00 динара. 

Подносиоци пријава су за реализацију пројеката тражили укупно 92.158.176,40 

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 штампане 

медије и сервисе новинских агенција у 2022. години, број: 119-01-00115/2022-04. од 

16.05.2022. године. Комисија је размотрила 87 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: 

 

Р.Б. 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

1. 

Студентски 

информативно 

издавачки 

центар - Ниш 

Студенти 

родитељи 

Укупна вредност пројекта је 1.500.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.060.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је положај студената који су током 

студија постали родитељи. 

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, на оригиналан начин, бави једном 

од приоритетних тема Конкурса. У креирање 

медијског садржаја биће укључени 

представници циљне групе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара.  

2. 

Новинско-

издавачко ДОО 

Златарске вести 

Нова Варош 

Стабилна 

породица-темељ 

друштвене 

заједнице 

Укупна вредност пројекта је 700.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 560.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 
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Р.Б. 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта је брига о породици и 

деци. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- утицај и изводљивост са становишта степена 

развојне и финансијске одрживости пројекта. 

Добро су образложене планиране активности. 

Јасно су дефинисане програмске целине које ће 

бити обрађене. 

Захтев за суфинансирање пројекта је прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

560.000,00 динара. 

3. 

Предузеће за 

истраживање 

анализе и 

консалтинг 

Think д.о.о. 

Београд-

Раковица 

 

Европа 2030 

Укупна вредност пројекта је 816.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 650.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта су геополитичка 

дешавања у Европи у наредном периоду и њихов 

утицај на Србију. 

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; 

- капацитете са становишта стручних и 

професионалних референци предлагача 

пројекта, које одговарају предложеним 

циљевима и активностима пројекта; 

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Наглашен је истраживачки приступ у обради 

теме. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 600.000,00 дина.  

4. 

Центар за 

професионализа

цију медија и 

медијску 

писменост  

Медијска 

подршка борби за 

родитељство 

Укупна вредност пројекта је 1.620.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.270.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 
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Р.Б. 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

пројекта је борба за потомство. 

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. 

Добро су усклађени опис, значај и циљ пројекта. 

Добро су образложене планиране активности. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 600.000,00 динара. 

5. Лицеулице 

Лицеулице-

другачији медиј за 

боље друштво  

Укупна вредност пројекта је 1.967.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.488.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Теме 

пројекта су: антидискриминација, заштита 

животне средине и одрживи развој и култура 

дијалога.  

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. 

Пројекат се бави приоритетном темом Конкурса. 

Добро су дефинисане потребе и приоритети 

циљне групе. У креирање медијског садржаја 

биће укључени представници циљне групе. 

Текстови ће бити реализовани кроз часопис 

препознатљивог и јединственог садржаја, који је 

намењен профилисаној циљној групи. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 620.000,00 динара. 

 

 

 

 

6. 

Магазин Дани 

д.о.о. Суботица 

Ковид-две године 

касније 

Укупна вредност пројекта је 1.798.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.428.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 
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Р.Б. 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је утицај ковид пандемије на различите 

сегменте живота људи.  

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; 

- капацитете са становишта степена 

организационих и управљачких способности 

предлагача пројекта;  

- оправданост трошкова са становишта 

прецизности и разрађености буџета пројекта, 

који показује усклађеност предвиђеног трошка 

са пројектним активностима.  

Добро су усклађени опис, значај и циљ пројекта. 

Добро су образложене планиране активности. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара. 

7. 

Удружење за 

друштвене и 

иновативне 

вредности ДИВ 

THE 

ECONOMIST - 

Свет у 2023. 

Укупна вредност пројекта је 2.905.870,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.496.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта су економска дешавања у свету у 2023. 

години. 

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; 

- капацитете са становишта степена 

организационих и управљачких способности 

предлагача пројекта.  

Наглашен је истраживачки приступ у обради 

теме. Тема ће бити реализована кроз 

специјализовани часопис, што ће допринети 

утицају пројекта на јасно дефинисану циљну 

групу. 
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Р.Б. 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 871.000,00 динара.  Подржавају се 

само персонални трошкови.  

8. 

Друштво за 

новинско 

издавачку 

делатност Дан 

Граф д.о.о. 

Београд 

 

Зелена страна 

Укупна вредност пројекта је 2.010.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.350.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је заштита и очување животне средине. 

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; 

- капацитете са становишта стручних и 

професионалних референци предлагача 

пројекта, које одговарају предложеним 

циљевима и активностима пројекта. 

Планирано је да садржај буде објављен на више 

платформи, што доприноси утицају пројекта на 

квалитет информисања циљне групе. Садржај ће 

бити доступан великом броју читалаца, имајући 

у виду тираж и динамику излажења медија преко 

којег ће пројекат 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 900.000,00 динара. 

9. 

Предузеће за 

маркетинг 

OZON MEDIA 

ДОО, Чачак 

Обновљиви 

извори енергије и 

енергетска 

ефикасност 

Укупна вредност пројекта је 710.420,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 557.620,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта су обновљиви извори 

енергије и енергетска ефикасност. 

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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Заступљени су иновативни елементи у креирању 

медијског садржаја. Наглашен је истраживачки 

приступ у обради теме. Садржај ће бити 

реализован преко медија који има добру 

читаност па се процењује велики утицај 

пројекта. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара.  

10. 

 

Мозаик д.о.о.  

привредно 

друштво за 

спољну 

трговину, 

производњу и 

пословне услуге, 

Бечеј  

 

Одговорно 

руковање отпадом 

је могућност -не 

проблем 

Укупна вредност пројекта је 1.284.700,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.010.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је одговорно руковање отпадом.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- утицај и изводљивост са становишта 

мерљивости индикатора који омогућавају 

праћење реализације пројекта. 

Пројекат се бави једном од приоритетних тема 

Конкурса, препознајући добро проблеме и 

потребе циљне групе.  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.  

11. 

Академска 

иницијатива 

„Форум 10” 

 

Чињенице из 

заједнице: 

Злоупотребе 

ватреног оружја у 

породичном и 

партнерском 

насиљу 

 

Укупна вредност пројекта је 754.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 580.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта је злоупотреба ватреног 

оружја. 

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.  

У значају пројекта јасно је идентификовано 

тренутно стање и потребе које из њега 

произилазе. Јасно су дефинисане програмске 
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целине које ће бити обрађене. Буџет је 

избалансиран. 

 Захтев за суфинансирање пројекта је прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

580.000,00 динара. 

12. 

 

Предузеће за 

производњу и 

дистрибуцију 

РТВ програма, 

трговину и 

услуге ТВ 

Апатин друштво 

са ограниченом 

одговорношћу 

Апатин 

 

Локално 

информисање 

кроз призму 

светских догађаја 

Укупна вредност пројекта је 1.866.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.466.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Сврха пројекта је информисање локалне 

заједнице о свим за заједницу значајним темама. 

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. 

Подносилац има неопходне капацитете за 

реализацију планираних активности. 

Предвиђене су потешкоће које се могу јавити у 

току реализације пројекта и план за њихово 

превазилажење. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 900.000,00 динара. 

13. 

 

Издавачко 

предузеће ННК 

Интернационал 

ДОО, Београд 

(Палилула) 

 

Часопис за 

културу „Српска 

мисао” 

Укупна вредност пројекта је 1.800.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 900.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта су садржаји из 

области културе, књижевности, поезије, науке и 

публицистике.  

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; 

- капацитете са становишта степена 

организационих и управљачких способности 

предлагача пројекта.  
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Добро су дефинисане примарне и секундарне 

циљне групе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара.  

14. 

   

Друштво за 

услуге у области 

издаваштва, 

маркетинга и 

пропаганде 

ПРИНЦИП 

ПРЕС ДОО, 

Београд (Стари 

град)  

 

Бележница 

културе сећања 

Укупна вредност пројекта је 2.700.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.480.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је очување културно-историјске 

баштине и обележавање значајних годишњица.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама 

циљних група. 

Текстови ће бити реализовани кроз часопис 

препознатљивог и јединственог садржаја, који је 

намењен профилисаној циљној групи. Буџет је 

избалансиран. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 950.000,00 динара. 

15. 

Штампа, радио 

и филм ДОО 

Бор 

„Бакар вреднији 

од живота” 

Укупна вредност пројекта је 1.055.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 815.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је праћење 

изградње меморијалног центра и садржаја који 

негују сећање на Холокауст у Бору. 

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;  

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања 
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циљне групе. 

Пројекат се бави приоритетном темом Конкурса. 

Буџет је реално пројектован. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 759.000,00 динара. 

16. 

Савез удружења 

бораца 

народноослобод

илачких ратова 

Србије 

Неговање културе 

сећања на 

Народноослободи

лачке и 

одбрамбене 

ратове у Србији 

Укупна вредност пројекта је 1.428.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.038.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је сећање на Народноослободилачке и 

одбрамбене ратове у Србији. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса.  

Пројекат се бави приоритетном темом Конкурса. 

У значају пројекта јасно је идентификовано 

тренутно стање и потребе које из њега 

произилазе Текстови ће бити реализовани кроз 

часопис препознатљивог и јединственог 

садржаја, који је намењен профилисаној циљној 

групи. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара.  

17. 

  

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу 

за новинско-

издавачку 

делатност 

Народне Новине 

Ниш 

 

Сећање на претке 

предајемо 

потомцима 

Укупна вредност пројекта је 1.872.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.496.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је сећање на личности које су нас 

задужиле и значајне историјске датуме. 

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; 

- капацитете са становишта степена 
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организационих и управљачких способности 

предлагача пројекта.  

Пројекат се, на оригиналан начин, бави једном 

од приоритетних тема Конкурса. Садржај ће 

бити реализован преко медија који има добру 

читаност па се процењује велики утицај 

пројекта. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 980.000,00 динара. 

18. 

 Друштво за 

новинско-

издавачку 

делатност НИН 

ДОО Београд 

(Стари град)  

НИН Досије: 

Заборављени 

српски писци - 

прохујали са 

историјом 

Укупна вредност пројекта је 2.251.638,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.500.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је присећање на дела и живот писаца 

који су током 20. века стекли славу и 

популарност, а данас су пали у заборав. 

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.  

Заступљен је истраживачки приступ у креирању 

медијског садржаја. Садржај ће бити реализован 

у новинама са националном покривеношћу. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара.  

19. 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу 

ADD 

PRODUCTION 

Крушевац 

Стазом културе 

кроз Лазарев град 

Укупна вредност пројекта је 875.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 700.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта су манифестације и 

програми установа културе у Крушевцу.  

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 
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пројекта. 

Дат је предлог тема које ће бити обрађене. У 

креирање медијског садржаја биће укључени 

представници циљне групе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 630.000,00 динара.  

20. 

Привредно 

друштво Радио 

Телевизија 

Краљево и 

Ибарске 

Новости ДОО 

Краљево 

Верски туризам у 

Ибарској долини 

од Краљева до 

Рашке 

Укупна вредност пројекта је 1.114.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 890.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је културно 

наслеђе у Ибарској долини. 

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; 

- капацитете са становишта неопходних ресурса 

за реализацију пројекта.  

Добро су усклађени опис, значај и циљ пројекта. 

Дат је предлог тема које ће бити обрађене. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара.  

21. 

Политика-

акционарско 

друштво за 

новинско-

издавачку и 

графичку 

делатност 

Београд 

Благо из трезора 

Народне 

библиотеке 

Укупна вредност пројекта је 2.100.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.000.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројекат скреће пажњу на богатство из трезора 

Народне библиотеке.  

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 су дефинисане потребе и приоритети 

циљне групе. Текстови ће бити реализовани кроз 

часопис препознатљивог и јединственог 

садржаја, који је намењен профилисаној циљној 

групи. 
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Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 600.000,00 динара. 

22. 

Удружење за 

развој квалитета 

живота и рада 

грађана 

„ХУМАНИС” 

Ниш 

Градитељи 

модерне Србије 

Укупна вредност пројекта је 1.158.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 924.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је градитељски 

преображај Србије у периоду остваривања пуне 

државне независности.  

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 су образложене планиране активности. 

Оптималан је план реализације пројекта. 

Прецизно је дат предлог тема које ће бити 

обрађене.  

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 600.000,00 динара. Средства се 

додељују за персоналне и део оперативних 

трошкова.  

23. 

Gloria Media 

д.о.о. Београд -

Палилула 

Женски рукописи 

у музеју 

Укупна вредност пројекта је 14.651.200,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.500.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је положај жена у култури данас. 

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 су дефинисане потребе и приоритети 

циљне групе. Дат је предлог тема које ће бити 

обрађене. Подносилац има неопходне 

капацитете за реализацију планираних 

активности.  

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

додељено је 500.000,00 динара. 

24. 

Дневник 

Војводина прес 

ДОО предузеће 

за издавање и 

штампање 

новина, Нови 

Сад 

Домови културе у 

Војводини 

Укупна вредност пројекта је 1.836.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.440.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта су домови културе у Војводини. 

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 заступљености 

новинарско истраживачког приступа; 

- капацитете са становишта степена 

организационих и управљачких способности 

предлагача пројекта.  

Садржај ће бити реализован преко медија који 

има добру читаност па се процењује велики 

утицај пројекта. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара.  

25. 
Регионални 

инфо центар 

Европска недеља 

поноса и положај 

ЛГБТ популације 

у Србији 

Укупна вредност пројекта је 1.700.700,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 660.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је Европска 

недеља поноса која се ове године организује у 

Београду. 

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;  

- оправданост трошкова са становишта 

прецизности и разрађености буџета пројекта, 

који показује усклађеност предвиђеног трошка 

са пројектним активностима.  

Додатна вредност пројекта је укључивање 
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циљне групе у реализацију садржаја. Планиран 

је велики број објава у магазину који има јасно 

профилисану циљну групу. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара.  

26. Нова Наша реч 

Радна права и 

како их 

заштитити 

Укупна вредност пројекта је 1.928.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.500.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта су радна права.  

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 је оригинална, актуелна и усклађена са 

реалним проблемима циљне групе. Правилно су 

постављени циљеви. Наглашен је истраживачки 

приступ у обради теме.   

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. Средства се 

одобравају за персоналне трошкове.  

27. 
Савез Срба из 

региона 

 

Живот и права 

избеглих, 

расељених и 

прогнаних Срба у 

матици и српских 

повратника у 

земљама региона 

 

Укупна вредност пројекта је 2.208.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.420.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта су права избеглих, расељених и 

прогнаних Срба и повратника у земљама 

региона.  

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 су дефинисане примарне и секундарне 

циљне групе. Дат је предлог тема које ће бити 
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обрађене. Текстови ће бити реализовани кроз 

часопис препознатљивог и јединственог 

садржаја, који је намењен профилисаној циљној 

групи. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара.  

28. 
Синдикат 

новинара Србије  

Новинарство на 

надницу 

Укупна вредност пројекта је 1.094.100,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 872.500,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је социо-

економски положај новинара. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту.  

У креирање медијског садржаја биће укључени 

представници циљне групе. 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 500.000,00 динара. 

29. 

Независно 

удружење 

новинара Србије 

Досије о медијима 

Укупна вредност пројекта је 1.820.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.420.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је положај новинара и медија у 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. 

Наглашен је истраживачки приступ у обради 

теме. У креирање медијског садржаја биће 
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укључени представници циљне групе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 600.000,00 динара.  

30. 

Новинско 

издавачко 

предузеће 

Таковске новине 

ДОО Горњи 

Милановац 

„Не пуцај у 

гласника” 

Укупна вредност пројекта је 875.637,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 680.037,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта је медијска писменост. 

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; 

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Тема одговара програмским приоритетима 

Конкурса. Подносилац има добре референце. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 600.000,00 динара.  

31. 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу 

за издавање 

новина ММ 

БОНЕД, Бор 

Родна груда 

(п)оста руда 

Укупна вредност пројекта је 704.250,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 563.430,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта је миграција 

становништва из борских села.  

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.  

У значају пројекта јасно је идентификовано 

тренутно стање и потребе које из њега 

произилазе Буџет је избалансиран. 

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

додељено је 500.000,00 динара. 

32. 

Центар за 

демократију и 

едукацију - 

Долина 

Мед нас спаја 

Укупна вредност пројекта је 970.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 760.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта је прича о пчеларском 

удружењу „Полен 2012” које захваљујући 

сарадњи Срба и Албанаца добро послује.  

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 постављен циљ пројекта. У креирање 

медијског садржаја биће укључени 

представници циљне групе. Додатна вредност је 

двојезична реализација садржаја.  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 500.000,00 динара.  

33. 

Удружење 

грађана 

Емблема 

Фарче 

Укупна вредност пројекта је 725.600,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 570.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Сврха пројекта је очување 

мултикултуралности и традиционалних 

вредности бугарске заједнице кроз креирање 

двојезичног садржаја за децу и 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; 

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних потреба 

циљних група;  

- капацитете са становишта стручних и 
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професионалних референци предлагача 

пројекта, које одговарају предложеним 

циљевима и активностима пројекта. 

Додатна вредност је двојезична реализација 

садржаја.  Пројекат заговара 

интеркултурализам. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара.                 

34. 

Новинско 

издавачко 

привредно 

друштво РЕЧ 

НАРОДА АД 

Пожаревац 

Препознај и 

победи насиље  

Укупна вредност пројекта је 1.182.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 900.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је вршњачко 

насиље. 

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 образложене планиране 

активности. Прецизиране су појединачне теме и 

актери који ће бити укључени у реализацију 

активности. Подносилац има све капацитете, 

кадровске и техничке за реализацију пројекта. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 600.000,00 динара.  

35. 

Привредно 

друштво за 

новинско 

издавачку 

делатност 

ЈАВНОСТ ДОО 

Крагујевац    

Крагујевачки 

„шангајци” 

Укупна вредност пројекта је 1.649.800,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.211.800,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. У 

фокусу пројекта су научници са Факултета 

медицинских наука у Крагујевцу који су 

заслужни што је овај факултет последње три 

године рангиран на Шангајској листи у научној 

области клиничка медицина.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 



32 

 

Р.Б. 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- капацитете са становишта степена 

организационих и управљачких способности 

предлагача пројекта.  

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са 

реалним проблемима циљне групе. Добро је 

планирана одрживост пројекта. Предвиђене су 

потешкоће које се могу јавити у току 

реализације пројекта и план за њихово 

превазилажење. Буџет је реално испланиран.  

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 1.000.000,00 динара. 

36. 

Предузеће 

AGRO-PRESS 

ДОО Гредетин 

 

Учитељ, слика и 

прилика сваког 

времена, серија 

написа о значају 

ове професије за 

локалну заједницу 

кроз историју, као 

и о улози у 

образовању 

Југоисточне 

Србије Учитељске 

школе у 

Алексинцу 

Укупна вредност пројекта је 630.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 500.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта је значај професије 

учитеља сад и некад.  

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;  

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Добро су дефинисане потребе и приоритети 

циљне групе. Дат је предлог тема које ће бити 

обрађене. 

Захтев за суфинансирање пројекта је прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

500.000,00 динара.  

37. 

Новинско-

издавачко 

привредно 

друштво 

„Сремске 

новине” д.о.о. 

Сремска 

Митровица 

Занат злата 

вредан 

Укупна вредност пројекта је 1.450.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.064.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је дефицит занатлија на тржишту рада 
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и потреба усклађивања образовног система са 

потребама тржишта. 

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;  

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања 

циљне групе. 

Садржај ће бити реализован преко медија који 

има добру читаност па се процењује велики 

утицај пројекта. Подносилац има добре 

референце. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара. 

38. 

Институт за 

одрживи развој 

и заштиту 

животне 

средине Зелени 

круг 

Одрживи развој и 

како га применити 

у пракси 

Укупна вредност пројекта је 1.020.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 812.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је одрживи 

развој.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања 

циљне групе; 

- капацитете са становишта стручних и 

професионалних референци предлагача 

пројекта, које одговарају предложеним 

циљевима и активностима пројекта. 

Пројекат се бави једном од приоритетних тема 

Конкурса, препознајући добро проблеме и 

потребе циљне групе.  Текстови ће бити 

реализовани кроз часопис препознатљивог и 

јединственог садржаја, који је намењен 

профилисаној циљној групи. 
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Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара.  

39. 

Иван Николић 

ПР делатност 

новинских 

агенција IN 

MEDIA.NET 

Чачак 

 

Златне руке и 

велико срце не 

одричу се 

традиције и 

старих обичаја: 

Очување српског 

националног 

идентитета у 

руралним 

срединама 

Западне Србије 

 

Укупна вредност пројекта је 1.250.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.000.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је очување традиције и националног 

идентитета.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања 

циљне групе. 

Добро су образложене планиране активности. 

Прецизно су дефинисани очекивани резултати и 

индикатори којима се мери напредак у 

реализацији пројекта. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 850.000,00 динара. Подржавају се 

само персонални трошкови. 

40. 

Љубинка 

Недовић 

предузетник 

Агенција за 

издавањe новина 

и веб портала 

BAČKA PRESS-

OKONAS.INFO 

Врбас 

Жене 

предузетнице 

Укупна вредност пројекта је 1.400.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.120.000,00 динара, што не прелази 80% 

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; 

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама 

циљних група. 
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Добро су усклађени опис, значај и циљ пројекта. 

Добро су дефинисане потребе и приоритети 

циљне групе.  

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 600.000,00 динара.  

41. 

Петар Кованџић 

ПР Занатска 

трговинска 

радња и 

издавачка кућа 

КОФИП Велика 

Плана 

Велика Морава-

огледало Србије  

Укупна вредност пројекта је 990.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 780.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта је највећа српска река 

Велика Морава и њен значај у еколошком, али и 

етнолошком, културолошком и социолошком 

смислу.  

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;  

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

У значају пројекта јасно је идентификовано 

тренутно стање и потребе које из њега 

произилазе. Добро су дефинисане примарне и 

секундарне циљне групе. Планирано је да 

садржај буде објављен на више платформи, што 

доприноси утицају пројекта на квалитет 

информисања циљне групе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 650.000,00 динара. 

42. 
Магазин Дани 

д.о.о. Суботица 

До здравије 

нације путем 

рекреације 

Укупна вредност пројекта је 1.874.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.498.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је рекреативни спорт. 

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 
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циљевима, очекиваним резултатима и потребама 

циљних група; 

- капацитете са становишта степена 

организационих и управљачких способности 

предлагача пројекта.  

Циљ је усклађен са описом и значајем пројекта. 

Добро су образложене планиране активности.  

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 800.000,00 динара.  

43. Подринске 

Пензија није крај 

живота већ нови 

почетак 

Укупна вредност пројекта је 1.115.200,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 886.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је смањење 

социјалне искључености пензионера, као рањиве 

групе. 

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 су дефинисане примарне и секундарне 

циљне групе. Прецизно је дат предлог тема које 

ће бити обрађене. Планирано је да садржај буде 

објављен на више платформи, што доприноси 

утицају пројекта на квалитет информисања 

циљне групе. Буџет је реално испланиран.  

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 800.000,00 динара.  

44. 

Новинско-

издавачко 

предузеће 

Победа д.о.о. 

Крушевац 

Треће-златно доба 

Укупна вредност пројекта је 1.250.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.000.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је живот у трећем добу. 

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 
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циљних група.  

Добро су усклађени опис, значај и циљ пројекта. 

Планиране активности усмерене су на 

остваривање резултата пројекта. Буџет је реално 

пројектован. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 900.000,00 динара.  

45. 

Привредно 

друштво за 

рекламу и 

пропаганду 

RESPECT 

MEDIA д.о.о. 

Смедерево 

Живот Рома у 

Смедереву: 

Између жеља, 

потреба и 

реалности 

Укупна вредност пројекта је 1.852.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.452.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је положај припадника ромске 

заједнице на територији Смедерева. 

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 приоритетном темом Конкурса. 

Заступљен је истраживачки приступ у креирању 

медијског садржаја. У значају пројекта јасно је 

идентификовано тренутно стање и потребе које 

из њега произилазе 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара. 

46. 

Друштво за 

информисање 

Ал прес д.о.о. 

Алексинац 

 

„Изузетне, само 

кад су 

равноправне” (О 

значају родне 

равноправности за 

развој заједнице у 

друштвеном, 

економском и 

културолошком 

смислу) 

 

Укупна вредност пројекта је 630.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 500.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта је родна равноправност. 

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; 

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Пројекат се бави приоритетном темом Конкурса. 
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Дат је предлог тема које ће бити обрађене. 

Захтев за суфинансирање пројекта је прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

500.000,00 динара. 

47. 

Акционарско 

друштво 

Слобода, Ниш 

(Град) 

Како бити 

успешна жена 

Укупна вредност пројекта је 1.800.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.440.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је значај и улога жене у друштву. 

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. 

Пројекат се, на оригиналан начин, бави једном 

од приоритетних тема Конкурса. Циљ је 

усклађен са описом и значајем пројекта. 

Подносилац има добре референце.  

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 850.000,00 динара.  

48. 

ФоНет 

новинско-

издавачко 

друштво д.о.о. 

Београд 

Стигма 

Укупна вредност пројекта је 2.015.838,60 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.485.923,40 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. У 

фокусу пројекта су родна равноправност, 

дискриминација и насиље над женама. 

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; 

- капацитете са становишта неопходних ресурса 

за реализацију пројекта;  

Пројекат се бави једном од приоритетних тема 

Конкурса, препознајући добро проблеме и 

потребе циљне групе.  Планиране активности 

детаљно су разрађене. Планирана је производња 

текстова и видео прилога који ће бити 
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постављени на различите платформе што 

доприноси већој читаности и гледаности 

садржаја. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 1.300.000,00 динара. 

49. 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу 

ВЕСТИ И 

РАДИО Ужице 

Јако село-темељ 

државе 

Укупна вредност пројекта је 1.893.500,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.495.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је повратак на село. 

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 стручних и 

професионалних референци предлагача 

пројекта, које одговарају предложеним 

циљевима и активностима пројекта. 

Добро су одређени индикатори којима се прати 

напредак у реализацији пројекта.   Планирана је 

производња текстова и видео прилога који ће 

бити постављени на различите платформе што 

доприноси већој читаности и гледаности 

садржаја. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 600.000,00 динара.  

50. 

 Удружење 

културних 

стваралаца 

Србије Завичај 

Репортаже о 

младим 

ствараоцима у 

селу 

Укупна вредност пројекта је 630.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 500.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта су млади ствараоци на 

селу. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 
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приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту. 

Текстови ће бити реализовани кроз часопис 

препознатљивог и јединственог садржаја, који је 

намењен профилисаној циљној групи. 

Захтев за суфинансирање пројекта је прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

500.000,00 динара. 

51. 

Друштво за 

издавачку 

делатност Лого 

д.о.о. Лозница 

У најбољем 

интересу детета 

Укупна вредност пројекта је 1.326.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.056.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је хранитељство.  

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.  

Добро је образложен начин реализације 

пројекта. Буџет је реално испланиран.  

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 900.000,00 динара.  

52. 

Дневник-

Пољопривредни

к акционарско 

друштво за 

новинско-

издавачку 

делатност Нови 

Сад 

Традиционална 

храна као основ за 

развој туризма у 

руралним 

срединама 

Укупна вредност пројекта је 1.875.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.500.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је традиционална храна као део 

туристичке понуде. 

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 
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за реализацију пројекта.  

Добро је образложен начин реализације 

пројекта. Садржај ће бити реализован преко 

медија који има добру читаност па се процењује 

велики утицај пројекта. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. 

53. 

Новинска 

агенција Бета 

Пресс д.о.о. 

Београд (Стари 

град) 

Шта ради 

цивилно друштво 

Укупна вредност пројекта је 1.828.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.452.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта су рад и активности организација 

цивилног друштва. 

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; 

- капацитете са становишта стручних и 

професионалних референци предлагача 

пројекта, које одговарају предложеним 

циљевима и активностима пројекта. 

Пројекат се, на оригиналан начин, бави једном 

од приоритетних тема Конкурса. Добро је 

образложен формат планираног медијског 

садржаја. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 1.000.000,00 динара.  

 

 

     Економска класификација 481:   9.671.000,00 динара 

     Економска класификација 424:  25.329.000,00 динара 

     УКУПНО РАСПОДЕЉЕНО  35.000.000,00 динара 
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1. 
Локал медија 

план 

Прибој и 

Пријепоље 

заједничке куће 

свих: Позитивни 

примери из 

локалне 

заједнице 

Укупна вредност пројекта је 802.200,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 627.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта је борба против говора 

мржње у међунационалним срединама. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме: 

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних потреба 

циљних група;  

- капацитете са становишта неопходних ресурса 

за реализацију пројекта. 

Нема иновативног елемента у креирању 

медијског садржаја. Очекивани резултати нису 

мерљиви. 

2. 

Новинско 

предузеће 

Тимок АД Ниш 

(Град) 

Људи се враћају 

у Крајину  

Укупна вредност пројекта је 1.800.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.440.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је популациона политика на простору 

Тимочке Крајине. 

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;  

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности.  

Нема корелације између специфичних циљева и 

очекиваних резултата. 

3. 

 

Новинско 

издавачко 

друштво са 

ограниченом 

Обновимо град 

и село да нас 

буде више 

Укупна вредност пројекта је 944.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 755.200,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 
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одговорношћу 

Наш глас 

Смедерево  

 

Конкурс. Тема пројекта су демографска кретања 

и популациона политика Смедерева. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме: 

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних потреба 

циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана реализације 

пројекта. 

Пројекат није разрађен, а у неким деловима је и 

нејасан. Опис активности није разрађен. 

4. 

Новинско 

издавачко 

друштво 

Чачански глас 

д.о.о. Чачак   

Да живот порази 

статистику! 

(Демографија, 

стање и изазови) 

Укупна вредност пројекта је 731.100,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 573.240,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта је демографска слика 

Моравичког округа. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме: 

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа. 

Циљ је уопштено дефинисан. 

5. 

Удружења 

грађана 

„Удружење 

новинара Етика” 

Етика заштите 

природне 

средине југа 

Србије: 

Бујановац, 

Прешево и 

Медвеђа 

Укупна вредност пројекта је 1.422.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.122.000,00 динара, што не прелази 80% 

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;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа. 

Нереално су дефинисани трошкови имајући у 

виду планирани број медијских садржаја. 
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6. 

 

Поморавски 

гласник д.о.о. 

Ниш 

Великом 

Моравом и 

Раваницом кроз 

Ћуприју 

Укупна вредност пројекта је 898.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 652.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта су водотокови општине 

Ћуприја. 

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.  

Нема корелације између специфичних циљева и 

очекиваних резултата. Прешироко су 

опредељене циљне групе. Погрешно су 

дефинисани индикатори резултата пројекта.  

7. 

Пет магазин 

д.о.о. Београд-

Врачар 

И пет култура је 

култура 

Укупна вредност пројекта је 2.483.880,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 708.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је пет култура. 

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.  

Циљ је уопштено дефинисан. Пројектне 

активности не одговарају намени Конкурса. 

Очекивани резултати нису мерљиви. 

8. 
Глас Подриња 

д.о.о. Шабац 
Желим да знам 

Укупна вредност пројекта је 1.172.200,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 937.760,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је очување 

менталног и репродуктивног здравља младих. 

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 
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односу на циљ и пројектне активности.  

Кључни елементи пријаве оскудно су наведени. 

На основу наведених индикатора не може се 

мерити напредак у реализацији пројекта. 

9. 

 BUSINESS 

INFO GROUP 

ДОО, Београд 

(Стари град) 

Очување 

здравља људи-

спречи, да не 

лечиш 

Укупна вредност пројекта је 2.670.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.500.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је превенција болести. 

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. 

Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не 

нуди иновативни приступ па се не сагледава 

допринос квалитету информисања циљне групе. 

Прешироко су опредељене циљне групе. 

10. 

Adria Media 

Group д.о.о. 

Београд (Стари 

град) 

Превенција као 

гаранција 

Укупна вредност пројекта је 1.871.200,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.462.400,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је примарна здравствена заштита. 

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. 

Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не 

нуди иновативни приступ па се не сагледава 

допринос квалитету информисања циљне групе. 

Циљ је уопштено дефинисан. Прешироко су 

опредељене циљне групе. Планирани формат 

медијских објава, не одговара предложеној теми 

и наведеним активностима. 
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11. 

 

Истраживачки 

центар за 

одбрану и 

безбедност 

 

Превенција 

насиља 

информисањем 

о злоупотреби 

оружја 

Укупна вредност пројекта је 1.446.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.156.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је превенција злоупотребе ватреног 

оружја. 

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; 

- оправданост трошкова са становишта 

прецизности и разрађености буџета пројекта, 

који показује усклађеност предвиђеног трошка 

са пројектним активностима.  

Тема је конципирана тако да спада у редован 

садржај медија.  

12. 

 

Акционарско 

друштво за 

новинско-

издавачку 

делатност 

Зрењанин, 

Зрењанин 

 

Мултикултурал

изам, странице 

на 

српском/хрватск

ом језику 

Укупна вредност пројекта је 890.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 590.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Сврха пројекта је информисање 

припадника хрватске националне мањине на 

матерњем језику. 

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.  

Нема иновативног елемента у креирању 

медијског садржаја. Пројекат није јасно 

дефинисан у смислу предмета и циља. 

13. 

 

Предузеће Ева 

ДОО пројектно-

графичко, 

Локално-да се 

све види 

Укупна вредност пројекта је 1.414.960,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 825.580,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 
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Младеновац 

(Варош) 

расписан Конкурс. Тема пројекта је живот 

грађана у Младеновцу.  

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.   

У значају пројекта нису идентификоване 

потребе циљних група. Планиран је велики број 

објава, али нису прецизиране појединачне теме, 

што доводи у питање остваривост циља.  

14. 

 

Докуметнацион

о информациони 

центар „Veritas” 

Kнин 

 

Тематска 

публикација о 

страдању Срба 

за време 

грађанског рата 

у Хрватској и 

бившој РСК 

1991-1995 

Укупна вредност пројекта је 1.405.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.105.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је страдање српског народа у 

грађанском рату на подручју Републике 

Хрватске.  

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. 

Циљ је уопштено дефинисан. Не сагледава се 

концепт медијског садржаја ни тематски оквир. 

15. 

 

Предузеће за 

рекламу, 

туризам и 

трговину Чворак 

ДОО Чачак 

Српска историја 

за понети у 

будућност 

Укупна вредност пројекта је 640.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 510.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта су знамените личности 

и значајни догађаји у историји Чачка, 

Моравичког округа и Србије.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме: 
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- капацитете са становишта стручних и 

професионалних референци предлагача 

пројекта, које одговарају предложеним 

циљевима и активностима пројекта. 

Прешироко су опредељене циљне групе. 

Садржај примарно има промотивни, а 

секундарно информативни карактер. Нису 

препознати капацитети подносиоца за 

реализацију планираних активности. Буџет није 

добро испланиран, јер су предвиђене позиције 

које се не односе на производњу медијског 

садржаја. 

16. 

Омладинско 

удружење РУКА 

РУЦИ 013 

Светски а наши-

Милунка Савић, 

Михајло Пупин, 

Ђорђе Вајферт 

Укупна вредност пројекта је 1.773.225,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.415.910,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је сећање на знамените Србе. 

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 неопходних ресурса 

за реализацију пројекта.  

Циљ је уопштено дефинисан. Опис активности 

није разрађен. Буџет је нереално дефинисан.   

17. 

Весна 

Радуловић ПР 

издавање новина 

Завичај Народне 

новине Неготин 

Мокрањчеви 

дани 

Укупна вредност пројекта је 1.340.800,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.050.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта су Мокрањчеви дани. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме: 

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа; 

- оправданост трошкова са становишта 
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прецизности и разрађености буџета пројекта, 

који показује усклађеност предвиђеног трошка 

са пројектним активностима.  

Пројекат се у највећој мери своди на 

остваривање примарне функције самог медија. 

18. 
ЛОТЕЛ ПЛУС 

ДОО, Лозница 

Стазама 

културних 

знамења Јадра и 

Подриња 

 културна 

рубрика у 

новинама 

„Лознички 

недељник” 

Лозница 

Укупна вредност пројекта је 1.518.400,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.203.200,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је културно знамење Јадра и Подриња.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме: 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту. 

Пројекат нема прецизирану тему, већ се односи 

на редовну активност медија, што није у складу 

са наменом Конкурса. Циљ је уопштено 

дефинисан. 

19. 

Новинско-

издавачко 

друштво 

Компанија 

Новости АД 

Београд 

Заборављени 

међаши српског 

културног 

простора 

Укупна вредност пројекта је 1.800.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.430.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је мапирање простора на ком је у 

прошлости живео српски народ и културног 

наслеђа које се налази на том простору.  

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 

мерљивости индикатора који омогућавају 

праћење реализације пројекта;  

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана реализације 
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пројекта. 

Прешироко су опредељене циљне групе. Нису 

предвиђене потешкоће у реализацији садржаја. 

20. 

Политика-

акционарско 

друштво за 

новинско-

издавачку и 

графичку 

делатност 

Београд 

Археолошке 

тајне Србије 

Укупна вредност пројекта је 1.950.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.500.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је археолошко благо 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; 

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама 

циљних група. 

Пројекат је оскудно образложен, недоречен. 

Прешироко су опредељене циљне групе. План 

реализације активности није прецизно 

дефинисан. 

21. 

Удружење 

грађана 

„СРПСКИ 

КРАЈЕВИ” 

Имовинска 

права Срба 

избеглих из 

Федерације БиХ 

Укупна вредност пројекта је 1.455.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.075.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је заштита имовинских права Срба 

избеглих из БиХ.  

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; 

- оправданост трошкова са становишта 

прецизности и разрађености буџета пројекта, 

који показује усклађеност предвиђеног трошка 

са пројектним активностима.  
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Нема увида у теме које ће бити обрађе. Нису 

предвиђене потешкоће у реализацији садржаја. 

22. 

 Санџак медиа 

ДОО Нови 

Пазар 

Анкета/Истражи

вање: Зашто 

млади одлазе? 

Укупна вредност пројекта је 1.920.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.500.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је одлазак младих из земље. 

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. 

Погрешно су дефинисани резултати и 

индикатори резултата којима се мери 

остваривост циља. Нису предвиђене потешкоће 

у реализацији садржаја. 

23. 

Удружење 

ратних и 

мирнодопских 

војних инвалида 

Србије 

Последице 

сајбер насиља на 

будуће 

генерације  

Укупна вредност пројекта је 1.300.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.000.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је сајбер насиље. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме: 

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања 

циљне групе. 

Кључни елементи пријаве оскудно су наведени. 

У значају пројекта нису препознати приоритети 

и потребе циљне групе који би били разрађене 

кроз тему пројекта. 

24. 

Албанско 

културно 

друштво 

„Перспектива” 

Нулта 

толеранција 

насиља над 

женама у 

мултиетничким 

Укупна вредност пројекта је 1.056.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 834.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 
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просторима: 

Бујановцу, 

Прешеву и 

Медвеђи 

расписан Конкурс. Тема пројекта је насиље над 

женама и дискриминација.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме: 

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама 

циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања 

циљне групе. 

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. Не сагледава се 

остваривост датих резултата.  

25. 

Инфо ИТ Медиа 

д.о.о. Београд-

Стари град 

Тражи се лек за 

„белу кугу” 

Укупна вредност пројекта је 1.880.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.500.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је борба за пораст стопе наталитета у 

Србији. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме: 

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- капацитете са становишта степена 

организационих и управљачких способности 

предлагача пројекта. 

Опис активности није разрађен. Погрешно су 

дефинисани индикатори резултата пројекта. 

Нема увида у теме које ће бити обрађе.  

26. 

 НИП Срем 

Медиа МЦВ 

друштво са 

ограниченом 

одговорношћу 

Сремска 

Митровица 

Уједињени у 

различитостима: 

Диван је 

мултинационалн

и Срем 

Укупна вредност пројекта је 1.454.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.100.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта је неговање културе различитости, 

дијалога и толеранције.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

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

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту.  

Прешироко су опредељене циљне групе. Опис 

активности није разрађен. Нема увида у теме 

које ће бити обрађе. 

27. 

Студентски 

информативно 

издавачки 

центар - Ниш 

Куда после 

дипломе 

Укупна вредност пројекта је 1.440.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.045.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. У 

фокусу пројекта су некадашњи најбољи 

студенти Универзитета у Нишу и њихов 

професионални пут.   

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;  

- капацитете са становишта неопходних ресурса 

за реализацију пројекта.  

Погрешно су дефинисани индикатори резултата 

пројекта. Није испланиран мониторинг.   

28. 

Архисолар 

предузеће за 

пројектовање и 

инжењеринг 

д.о.о. Београд 

(Нови Београд) 

Одржива насеља 

будућности 

-од одрживих 

села до 

одрживих 

градова- 

Укупна вредност пројекта је 2.433.128,04 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 889.576,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта су одржива 

насеља будућности.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме: 

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања 

циљне групе; 

- утицај и изводљивост са становишта степена 

развојне и финансијске одрживости пројекта. 

Нереално су дефинисани трошкови имајући у 

виду планирани број медијских садржаја.  
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29. 

Никола 

Младеновић ПР 

уметничко 

стваралаштво 

ПЈЕРМЕДИА 

ИНФО 

Крагујевац 

Сачувајмо 

енергију за 

лепшу и 

здравију Србију 

Укупна вредност пројекта је 749.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 560.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта је одрживи развој и 

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. 

Нису добро дефинисане циљне групе у односу 

на циљ пројекта. Не сагледава се остваривост 

датих резултата. Није добро испланирана 

евалуација пројекта. 

30. 

Удружење 

спортских 

новинара 

Панчево 

Особе са 

посебним 

потребама-у 

сусрет 

Специјалној 

Олимпијади 

Укупна вредност пројекта је 1.069.340,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 854.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је двадесет 

година Специјалне Олимпијаде 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 неопходних ресурса 

за реализацију пројекта;  

 - капацитете са становишта степена 

организационих и управљачких способности 

предлагача пројекта.  

Опис активности није разрађен. Не види се како 

ће садржај бити реализован, па самим тим ни 

како ће допринети квалитету информисања 

циљне групе. 

31. 

AGROBUSINES

S CONSULTING 

ДОО Београд 

Одржива 

пољопривреда 

Укупна вредност пројекта је 1.920.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.480.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 
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пројекта је одржива пољопривреда. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме: 

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта 

мерљивости индикатора који омогућавају 

праћење реализације пројекта.  

Пројекат је оскудно образложен, недоречен. 

Опис активности није разрађен. Нејасан је начин 

реализације пројекта. 

32. 

Дневник 

акционарско 

друштво за 

новинско-

издавачку 

делатност Нови 

Сад 

Женско 

предузетништво 

у сфери 

производње 

хране 

Укупна вредност пројекта је 2.000.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 1.00.000,00 

динара, што не прелази 80% 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 не испуњава следеће критеријуме: 

- утицај и изводљивост са становишта 

мерљивости индикатора који омогућавају 

праћење реализације пројекта.  

Погрешно су дефинисани индикатори резултата 

пројекта. Нема увида у теме које ће бити обрађе. 

Нису предвиђене потешкоће у реализацији 

садржаја. 

33. 

Adria Media 

Magazine д.о.о. 

Београд- Стари 

град 

Женско 

предузетништво

-развој и 

унапређење 

родне 

равноправности 

Укупна вредност пројекта је 1.245.080,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 900.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је женско 

предузетништво. 

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;  

- оправданост трошкова са становишта 

прецизности и разрађености буџета пројекта, 

који показује усклађеност предвиђеног трошка 
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са пројектним активностима.  

Циљ је уопштено дефинисан. Прешироко су 

опредељене циљне групе.  

34. 

НИП Недељник 

ДОО Београд 

(Палилула) 

Србија између 

Истока и Запада, 

ексклузивни 

фељтон у 

Недељнику и 

поклон књига 

свим читаоцима 

Укупна вредност пројекта је 1.490.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.160.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта су истраживачке приче о догађајима у 

којима се Србија налазила у сличној политичкој, 

економској и дипломатској позицији као данас. 

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.  

Планиране активности излазе из домена 

производње медијских садржаја Буџет није 

добро испланиран, јер су предвиђене позиције 

које се не односе на производњу медијског 

садржаја. 

 

 

 

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. 

 

 

 




