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               Република Србија 

               МИНИСТАРСТВО  

    КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

 Београд, Влајковићева 3 

            Број: 401-01-438/2022-04 

            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 који се реализују путем електронских медија чији издавачи имају 

седиште на територији АП Косово и Метохија у 2022. години, средства у износу од 

10.000.000,00 динара расподељују се следећим подносиоцима пројеката: 

 

 

Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВ

А У РСД 

1. 

 

 

Гораждева

ц 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу Радио 

Гораждевац 

Гораждевац 

 

 

Радио драма-Породица 

Онлајновић 

 

 

424 

 

 

500.000,00 

2. 

 

 

Гораждева

ц 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу Радио 

Гораждевац 

Гораждевац 

 

 

Деца Метохије 

 

 

424 

 

 

400.000,00 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВ

А У РСД 

3. 

 

Грачаница 

Регионална 

информативна и 

медијска агенција - 

РИМА 

 

ТВ серијал „Јустиција 

ИЗА ОСМЕХА” 

 

481 

 

500.000,00 

4. 

 

Грачаница 

 

МЕДИА САВА 

 

ТВ серијал „моје друго 

ја”  

 

481 

 

400.000,00 

5. 

 

Грачаница 

 

Медијско-културно 

удружење Литера 

 

ТВ серијал „Косовске 

нити” 

 

481 

 

400.000,00 

6. 

 

Грачаница 

 

Медијско удружење 

РИЗНИЦА 

 

Серијал ТВ интервјуа 

Кључна реч 

 

481 

 

450.000,00 

7. 

 

 

Грачаница 

Привредно друштво за 

радио и телевизијске 

активности, трговину 

и услуге Линк 

продукција д.о.о. 

Грачаница 

 

 

Није касно да будемо 

људи 

 

 

424 

 

 

600.000,00 

8. 

 

 

 

Звечан 

 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу Радио 

Косовска Митровица, 

Звечан 

Медији, уметници и 

институције културе у 

борби за очување 

језика, националног и 

културног идентитета 

Срба на Косову и 

Метохији 

 

 

 

424 

 

 

 

600.000,00 

9. 

 

 

Звечан 

 

 

ВИМ  ИНФО д.о.о. 

Звечан 

 

 

Ставови 

 

 

424 

 

 

500.000,00 

10. 

 

 

Исток 

 

Радиодифузно 

друштво Bravo Pro 

Expo д.о.о. Исток 

 

 

Право на повратак 

 

 

424 

 

 

400.000,00 

11. 

 

Косовска 

Митровица 

Ортачко друштво за 

информативну, 

пропагандну и 

издавачку делатност 

RADIO KISS 

ХОРОВАЊЕ 

духовна и етно музика 

као нематеријално 

културно благо на 

Косову и Метохији -

 

 

424 

 

 

600.000,00 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВ

А У РСД 

Радомировић 

Миодрага и ДР. 

Косовска Митровица 

очување, развој, 

заштита и 

дигитализација-

титловано за потребе 

глувих и наглувих 

лица 

12. 

 

Косовска 

Митровица 

 

СЕРБОНА КМ 

Двојезичност на 

Космету-да се боље 

разумемо   

 

481 

 

400.000,00 

13. 

 

Косовска 

Митровица 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу Радио 

Контакт Плус 028, 

Косовска Митровица 

 

Афирмативни 

програми за младе у 

Косовској Митровици 

 

 

424 

 

 

400.000,00 

14. 

 

 

 

Косовска 

Митровица 

Ортачко друштво за 

информативну, 

пропагандну и 

издавачку делатност 

RADIO KISS 

Радомировић 

Миодрага и ДР. 

Косовска Митровица 

 

БЕЛЕЖНИЦА 

српски штампани 

медији, као хроничари 

и чувари српског 

језика и писма на 

Косову и Метохији 

 

 

 

424 

 

 

 

400.000,00 

15. 

 

 

Лепосавић 

Самостално-

трговинско-услужна 

радња Мир Ненад 

Радосављевић 

предузетник 

Лепосавић 

 

 

Корени 

 

 

424 

 

 

500.000,00 

16. 

 

 

Лепосавић 

 

 

РКДС-ИМПУЛС д.о.о 

Лепосавић 

 

 

Документарни серијал 

радијских емисија 

„Реши проблем” 

 

 

424 

 

 

600.000,00 

17. 

 

 

Лепосавић 

Милош Савић 

предузетник, 

Самостална радња за 

радио и телевизијске  

активности PIKSEL 

Тврђан 

 

 

Документарне емисије 

„Афирмација” 

 

 

424 

 

 

500.000,00 



4 

 

Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВ

А У РСД 

18. 

 

 

 

Лепосавић 

Марија Вучковић 

предузетник, 

Самостална радња за 

ТВ и радио 

производњу и 

продукцију Петреса 

Лепосавић 

 

 

 

Документарне емисије 

„Пут у боље сутра” 

 

 

 

424 

 

 

 

500.000,00 

19. 

 

 

Обилић 

 

 

УГ Глас наше 

стварности 

 

 

Српско-косовско 

правосуђе 

 

 

481 

 

 

450.000,00 

20. 

 

 

Шилово 

 

 

НВО „Пулс” 

 

 

Документарни филм 

„Милутин краљ и 

светац” 

 

 

481 

 

 

400.000,00 

21. 

 

 

Штрпце 

Бојан Николчевић ПР 

производња аудио-

визуелних производа 

ŠARA PRODUCTION 

Штрпце 

 

 

Док је обичаја, биће и 

Срба 

 

 

424 

 

 

500.000,00 

 

 

Економска класификација 424 у износу: 7.000.000,00 динара 

 

Економска класификација 481 у износу: 3.000.000,00 динара 

 

Укупно: 10.000.000,00 динара 

 

 

II Средства нису додељена следећим подносиоцима пројеката: 

 

 

Р.Б. МЕСТО ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

1. 

 

Грачаница 

 

Медијско удружење Радио 

038 Грачаница 

 

Емисија за децу и младе „Ако питате 

нас” 
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Р.Б. МЕСТО ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

2. 

 

Грачаница 

 

Медија центар Чаглавица 

Културне знаменитости и туристички 

потенцијали у већински српским 

општинама 

3. 

 

Грачаница 

 

Омониа 

 

Уметничко освајање слободе 

4. 

 

Косовска 

Митровица 

Друштво српско-руског 

пријатељства „Косовско 

огњиште” Косовска 

Митровица 

 

„Поглед на…” употреба језика на 

Косову и Метохији 

5. 

 

Косовска 

Митровица 

 

Алтернатива 

 

Уме култура 

6. 

 

Чаглавица  

 

Удружење Радио КиМ 

 

Договор!?- ТВ дебата 

 

 

 

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 решење је члан 25. Закона о јавном информисању и 

медијима, Закон о буџету Републике Србије за 2022. годину, Уредба 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 који се реализују путем електронских медија чији издавачи имају седиште на 

територији АП Косово и Метохија у 2022. години број: 451-04-124/2022-04 од 24. јануара 

2022. године. 
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Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја који се 

реализују путем електронских медија чији издавачи имају седиште на територији АП 

Косово и Метохија у 2022. години је био расписан у облику јавног позива у периоду од 21. 

фебруара 2022. године до 6. априла 2022. године. На Конкурс је пристигло 28 пријава за 

суфинансирање пројеката, од којих једна пријава није испунила услове за учешће на 

Конкурсу који су дати у jавном позиву. 

За Конкурс je у Буџету Републике Србије опредељено 10.000.000,00 динара. 

Подносиоци пријава су за реализацију пројеката тражили укупно 21.457.800,00 

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 који се 

реализују путем електронских медија чији издавачи имају седиште на територији АП 

Косово и Метохија у 2022. години, број: 119-01-121/2022-04 од 16. маја 2022. године. 

Комисија је размотрила 27 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. 
МЕСТ

О 

ПОДНОС

ИЛАЦ 

ПРОЈЕК

ТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

1. 

Гораж

девац 

Друштво 

са 

ограниче

ном 

одговор

ношћу 

Радио 

Горажде

вац 

Горажде

вац 

Радио 

драма-

Породица 

Онлајнови

ћ 

Укупна вредност пројекта је 999.900,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта 

у износу од 799.200,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. Радио драма 

се бави ризицима и опасностима на интернету.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта идентификованих 

и јасно дефинисаних потреба циљних група; 
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Р.Б. 
МЕСТ

О 

ПОДНОС

ИЛАЦ 

ПРОЈЕК

ТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту.  

Пројекат се бави темом на аутентичан начин. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

500.000,00 динара. 

2. 

Гораж

девац 

Друштво 

са 

ограниче

ном 

одговор

ношћу 

Радио 

Горажде

вац 

Горажде

вац 

Деца 

Метохије 

Укупна вредност пројекта је 981.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта 

у износу од 768.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. Тема пројекта 

је одрастање деце и младих у гето енклавама у 

Метохији. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта идентификованих 

и јасно дефинисаних потреба циљних група; 

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа. 

Реч је о осведочено квалитетном садржају са 

великим утицајем, па се подржава наставак 

реализације серијала. 

Добро су дефинисане потребе и приоритети циљне 

групе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

400.000,00 динара. 

3. 

Грача

ница 

Региона

лна 

информа

тивна и 

медијска 

агенција 

- РИМА 

ТВ 

серијал 

„Јустиција 

ИЗА 

ОСМЕХА

” 

Укупна вредност пројекта је 843.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта 

у износу од 608.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. Тема пројекта 

је превентивно деловање против насиља у 

породици.  
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Р.Б. 
МЕСТ

О 

ПОДНОС

ИЛАЦ 

ПРОЈЕК

ТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

значај пројекта са становишта остваривања јавног 

интереса у области јавног информисања; 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа. 

Пројекат се бави једном од приоритетних тема 

Конкурса, препознајући добро проблеме и потребе 

циљне групе.  

Наглашен је истраживачки приступ у обради теме. 

У значају пројекта јасно је идентификовано 

тренутно стање и потребе које из њега произилазе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

500.000,00 динара. 

4. 

Грача

ница 

МЕДИА 

САВА 

ТВ 

серијал 

„моје 

друго ја”  

Укупна вредност пројекта је 1.219.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта 

у износу од 960.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. Тема пројекта 

је очување менталног здравља младих.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

значај пројекта са становишта остваривања јавног 

интереса у области јавног информисања; 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања циљне 

групе. 

Добро су усклађени опис, значај и циљ пројекта. 

Садржај ће бити реализован кроз емисије 

одговарајућег формата. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

400.000,00 динара.  
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Р.Б. 
МЕСТ

О 

ПОДНОС

ИЛАЦ 

ПРОЈЕК

ТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

5. 

Грача

ница 

Медијск

о-

културн

о 

удружењ

е Литера 

ТВ 

серијал 

„Косовске 

нити” 

Укупна вредност пројекта је 1.219.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта 

у износу од 960.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. Пројекат је 

осмишљен као културно-образовни садржај за 

децу и младе, на тему баштине и традиције народа 

на КиМ.  

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 

разрађености и изводљивости плана реализације 

пројекта; 

- капацитете са становишта стручних и 

професионалних референци предлагача пројекта, 

које одговарају предложеним циљевима и 

активностима пројекта. 

Тема одговара програмским приоритетима 

Конкурса. 

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са 

реалним проблемима циљне групе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

400.000,00 динара.  

6. 

Грача

ница 

Медијск

о 

удружењ

е 

РИЗНИ

ЦА 

Серијал 

ТВ 

интервјуа 

Кључна 

реч 

Укупна вредност пројекта је 763.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта 

у износу од 588.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. Пројекат је 

осмишљен као научно-образовни серијал о 

различитим историјским периодима и догађајима.   

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

значај пројекта са становишта остваривања јавног 

интереса у области јавног информисања; 

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања циљне 

групе; 

- капацитете са становишта неопходних ресурса за 
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Р.Б. 
МЕСТ

О 

ПОДНОС

ИЛАЦ 

ПРОЈЕК

ТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

реализацију пројекта.  

Пројекат се, на оригиналан начин, бави једном од 

приоритетних тема Конкурса. 

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 

450.000,00 динара. 

7. 

Грача

ница 

Привред

но 

друштво 

за радио 

и 

телевизи

јске 

активнос

ти, 

трговину 

и услуге 

Линк 

продукц

ија д.о.о. 

Грачани

ца 

Није касно 

да будемо 

људи 

Укупна вредност пројекта је 1.274.800,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта 

у износу од 994.800,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. Тема пројекта 

су млади ствараоци у области културе и 

уметности. 

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 мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта;  

- капацитете са становишта стручних и 

професионалних референци предлагача пројекта, 

које одговарају предложеним циљевима и 

активностима пројекта. 

Јасно су дефинисане програмске целине које ће 

бити обрађене. 

Тема одговара програмским приоритетима 

Конкурса. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

600.000,00 динара. 

Средства се додељују за део персоналних 

трошкова. 
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Р.Б. 
МЕСТ

О 

ПОДНОС

ИЛАЦ 

ПРОЈЕК

ТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

8. 

Звеча

н 

Друштво 

са 

ограниче

ном 

одговор

ношћу 

Радио 

Косовск

а 

Митрови

ца, 

Звечан 

Медији, 

уметници 

и 

институци

је културе 

у борби за 

очување 

језика, 

националн

ог и 

културног 

идентитет

а Срба на 

Косову и 

Метохији 

Укупна вредност пројекта је 1.037.170,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта 

у износу од 825.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. Тема пројекта 

је очување националног и културног идентитета, 

језика и писма, кроз рад медија, уметника и 

институције културе.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта идентификованих 

и јасно дефинисаних потреба циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана реализације 

пројекта. 

Пројекат се бави приоритетном темом Конкурса. 

У значају пројекта јасно је идентификовано 

тренутно стање и потребе које из њега произилазе. 

Јасно су дефинисане програмске целине које ће 

бити обрађене. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

600.000,00 динара.  

9. 

Звеча

н 

ВИМ  

ИНФО 

д.о.о. 

Звечан 

Ставови Укупна вредност пројекта је 1.376.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта 

у износу од 1.000.000,00 динара, што не прелази 

80% вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта су актуелна дешавања- друштвена, 

политичка, социјална, економска. 

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 степена 

организационих и управљачких способности 
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Р.Б. 
МЕСТ

О 

ПОДНОС

ИЛАЦ 

ПРОЈЕК

ТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

предлагача пројекта.  

Пројекат негује истраживачки приступ који ће 

резултирати објавом текстова у штампаном издању 

и на порталу. 

Планиран је велики број медијских објава. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

500.000,00 динара. 

10. 

Исток Радиоди

фузно 

друштво 

Bravo 

Pro Expo 

д.о.о. 

Исток 

Право на 

повратак 

Укупна вредност пројекта је 1.428.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта 

у износу од 996.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. Тема пројекта 

су права Срба на КиМ, рад постојећих институција 

и програми повратка и одрживости.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

значај пројекта са становишта остваривања јавног 

интереса у области јавног информисања; 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања циљне 

групе. 

Тема одговара програмским приоритетима 

Конкурса. 

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 

400.000,00 динара.  

11. 

Косов

ска 

Митр

овица 

Ортачко 

друштво 

за 

информа

тивну, 

пропаган

дну и 

издавачк

у 

делатнос

ХОРОВА

ЊЕ 

духовна и 

етно 

музика 

као 

нематериј

ално 

културно 

благо на 

Укупна вредност пројекта је 778.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта 

у износу од 600.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. Тема пројекта 

је очување вредности хорске и етно музике на 

Косову и Метохији. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 
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Р.Б. 
МЕСТ

О 

ПОДНОС

ИЛАЦ 

ПРОЈЕК

ТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

т RADIO 

KISS 

Радомир

овић 

Миодраг

а и ДР. 

Косовск

а 

Митрови

ца 

Косову и 

Метохији 

-очување, 

развој, 

заштита и 

дигитализ

ација-

титловано 

за потребе 

глувих и 

наглувих 

лица 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана реализације 

пројекта. 

Заступљени су иновативни елементи у креирању 

медијског садржаја. 

Пројекат се бави темом на аутентичан начин. 

Добро су усклађени опис, значај и циљ пројекта. 

Захтев за суфинансирање пројекта је прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 

600.000,00 динара.  

12. 

Косов

ска 

Митр

овица 

СЕРБОН

А КМ 

Двојезичн

ост на 

Космету-

да се боље 

разумемо   

Укупна вредност пројекта је 802.600,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта 

у износу од 640.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. Тема пројекта 

је двојезичност на Космету.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

значај пројекта са становишта остваривања јавног 

интереса у области јавног информисања; 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа. 

У значају пројекта јасно се препознају проблеми 

циљне групе. 

Тема је од изузетне важности за најширу циљну 

групу. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

400.000,00 динара.  
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Р.Б. 
МЕСТ

О 

ПОДНОС

ИЛАЦ 

ПРОЈЕК

ТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

13. 

Косов

ска 

Митр

овица 

Друштво 

са 

ограниче

ном 

одговор

ношћу 

Радио 

Контакт 

Плус 

028, 

Косовск

а 

Митрови

ца 

Афирмати

вни 

програми 

за младе у 

Косовској 

Митровиц

и 

Укупна вредност пројекта је 750.200,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта 

у износу од 600.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. Тема пројекта 

су млади у Косовској Митровици. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања циљне 

групе; 

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана реализације 

пројекта. 

Планиран је велики број медијских објава. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

400.000,00 динара.  

14. 

Косов

ска 

Митр

овица 

Ортачко 

друштво 

за 

информа

тивну, 

пропаган

дну и 

издавачк

у 

делатнос

т RADIO 

KISS 

Радомир

овић 

Миодраг

а и ДР. 

Косовск

а 

Митрови

ца 

БЕЛЕЖН

ИЦА 

српски 

штампани 

медији, 

као 

хроничари 

и чувари 

српског 

језика и 

писма на 

Косову и 

Метохији 

Укупна вредност пројекта је 639.000,00 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 

је очување српских писаних медија на Косову и 

Метохији. 

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 мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта;  

- капацитете са становишта неопходних ресурса за 

реализацију пројекта.  

Тема одговара програмским приоритетима 

Конкурса. 

У значају пројекта јасно је идентификовано 

тренутно стање и потребе које из њега произилазе. 
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Р.Б. 
МЕСТ

О 

ПОДНОС

ИЛАЦ 

ПРОЈЕК

ТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Додатна вредност пројекта је организовање 

стручног скупа. 

Пројекат има и едукативни карактер. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

400.000,00 динара.  

15. 

Лепос

авић 

Самоста

лно-

трговинс

ко-

услужна 

радња 

Мир 

Ненад 

Радосав

љевић 

предузет

ник 

Лепосав

ић 

Корени Укупна вредност пројекта је 744.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта 

у износу од 588.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. Тема пројекта 

су услови живота у најизолованијим српским 

срединама, са посебним акцентом на припаднике 

рањивих група.  

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 

разрађености и изводљивости плана реализације 

пројекта; 

- капацитете са становишта степена 

организационих и управљачких способности 

предлагача пројекта;  

- капацитете са становишта неопходних ресурса за 

реализацију пројекта.  

Добро је образложен начин реализације пројекта. 

Добро је образложен формат планираног медијског 

садржаја. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

500.000,00 динара.  

16. 

Лепос

авић 

РКДС-

ИМПУЛ

С д.о.о 

Лепосав

ић 

Документ

арни 

серијал 

радијских 

емисија 

„Реши 

проблем“ 

Укупна вредност пројекта је 935.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта 

у износу од 724.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. Тема пројекта 

су проблеми људи у свакодневном животу, од 

имовинских и социјалних права до регулисања 

путних исправа и поступка признавања дипломе.  
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Р.Б. 
МЕСТ

О 

ПОДНОС

ИЛАЦ 

ПРОЈЕК

ТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

значај пројекта са становишта остваривања јавног 

интереса у области јавног информисања; 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама 

циљних група; 

- капацитете са становишта степена 

организационих и управљачких способности 

предлагача пројекта.  

Прецизно је дат предлог тема које ће бити 

обрађене. 

Добро су усклађени опис, значај и циљ пројекта. 

Добро је постављен циљ пројекта. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

600.000,00 динара.  

17. 

Лепос

авић 

Милош 

Савић 

предузет

ник, 

Самоста

лна 

радња за 

радио и 

телевизи

јске  

активнос

ти 

PIKSEL 

Тврђан 

Документ

арне 

емисије 

„Афирмац

ија” 

Укупна вредност пројекта је 1.330.000,00 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 запошљавање и могућности на 

тржишту рада.   

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

значај пројекта са становишта остваривања јавног 

интереса у области јавног информисања; 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана реализације 

пројекта. 

Реч је о осведочено квалитетном садржају са 

великим утицајем, па се подржава наставак 

реализације серијала. 

Пројекат се бави једном од приоритетних тема 

Конкурса, препознајући добро проблеме и потребе 
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Р.Б. 
МЕСТ

О 

ПОДНОС

ИЛАЦ 

ПРОЈЕК

ТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

циљне групе.  

Добро су усклађени опис, значај и циљ пројекта. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

500.000,00 динара.  

18. 

Лепос

авић 

Марија 

Вучкови

ћ 

предузет

ник, 

Самоста

лна 

радња за 

ТВ и 

радио 

произво

дњу и 

продукц

ију 

Петреса 

Лепосав

ић 

Документ

арне 

емисије 

„Пут у 

боље 

сутра” 

Укупна вредност пројекта је 1.198.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта 

у износу од 950.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. Тема пројекта 

је прича о младима који живе, раде и планирају 

будућност на простору Косова и Метохије, као 

пример добре праксе.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

значај пројекта са становишта остваривања јавног 

интереса у области јавног информисања; 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана реализације 

пројекта. 

Прецизно су наведени актери, мере и радње које ће 

довести до жељених резултата. 

Детаљно је разрађен сценарио сваке епизоде. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

500.000,00 динара.  

19. 

Обил

ић 

УГ Глас 

наше 

стварнос

ти 

Српско-

косовско 

правосуђе 

Укупна вредност пројекта је 999.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта 

у износу од 797.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. Тема пројекта 

је  интеграција већинских српских северних 

општина  Косова у косовски правосудни систем. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

значај пројекта са становишта остваривања јавног 

интереса у области јавног информисања; 

- значај пројекта са становишта усклађености 



18 

 

Р.Б. 
МЕСТ

О 

ПОДНОС

ИЛАЦ 

ПРОЈЕК

ТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група. 

Наглашен је истраживачки приступ у обради теме. 

Прецизно је дат предлог тема које ће бити 

обрађене. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

450.000,00 динара.  

20. 

Шило

во 

НВО 

„Пулс” 

Документ

арни филм 

„Милутин 

краљ и 

светац” 

Укупна вредност пројекта је 1.100.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта 

у износу од 770.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. Тема пројекта 

је свети краљ Милутин и његов животопис. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана реализације 

пројекта; 

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- капацитете са становишта стручних и 

професионалних референци предлагача пројекта, 

које одговарају предложеним циљевима и 

активностима пројекта. 

Заступљени су иновативни елементи у креирању 

медијског садржаја. 

Планиране активности детаљно су разрађене. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

400.000,00 динара.  

21. 

Штрп

це 

Бојан 

Николче

вић ПР 

произво

дња 

аудио-

визуелн

их 

произво

да ŠARA 

PRODU

Док је 

обичаја, 

биће и 

Срба 

Укупна вредност пројекта је 1.034.500,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта 

у износу од 825.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. Тема пројекта 

су обичаји, обредне песме, игре, народне ношње и 

верски објекти Сиринићке жупе.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 
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Р.Б. 
МЕСТ

О 

ПОДНОС

ИЛАЦ 

ПРОЈЕК

ТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

CTION 

Штрпце 

намене конкурса; 

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама 

циљних група. 

Пројекат се бави једном од приоритетних тема 

Конкурса, препознајући добро проблеме и потребе 

циљне групе.  

Прецизно је дат предлог тема које ће бити 

обрађене. 

Пројекат има и едукативни карактер. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

500.000,00 динара.  

 

 

Средства нису додељена следећим подносиоцима пројеката: 

 

 

Р.Б. 
МЕСТ

О 

ПОДНОСИ

ЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ 

1. 

Грача

ница 

Медијско 

удружење 

Радио 038 

Грачаница 

Емисија за 

децу и 

младе „Ако 

питате нас” 

Укупна вредност пројекта је 771.600,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 616.800,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Пројекат се бави односом младих 

према образовању, здрављу, породици, 

животном окружењу, култури, друштвеним 

мрежама. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног информисања; 

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања 

циљне групе. 

Пројекат није иновативан. Напротив, опис, циљ 

и резултати пројекта истоветни су наведеним 

елементима пројекта овог подносиоца, који је 

Министарство подржало на Конкурсу 2021. 
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Р.Б. 
МЕСТ

О 

ПОДНОСИ

ЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ 

године. Овај пројекат није понудио никакву 

додатну вредност, па се не процењује допринос 

квалитету информисања циљне групе. 

2. 

Грача

ница 

Медија 

центар 

Чаглавица 

Културне 

знаменитост

и и 

туристички 

потенцијали 

у већински 

српским 

општинама 

Укупна вредност пројекта је 1.260.000,00 

динара.  

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 990.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта је културно наслеђе у 

већински српским општинама на Косову и 

његов туристички потенцијал.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног информисања; 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту.  

Пројектне активности не одговарају намени 

Конкурса. Пројекат је оскудно образложен, 

недоречен. Не сагледава се концепт медијског 

садржаја ни тематски оквир. 

3. 

Грача

ница 

Омониа Уметничко 

освајање 

слободе 

Укупна вредност пројекта је 948.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 741.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта су млади уметници са 

Косова и Метохије, који упркос животу у 

изолованим срединама проналазе инспирацију 

и стварају.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних потреба 

циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  
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- утицај и изводљивост са становишта 

мерљивости индикатора који омогућавају 

праћење реализације пројекта.  

Тема је прешироко постављена, без јасног 

фокуса. Циљ је уопштено дефинисан. 

Очекивани резултати нису мерљиви. 

4. 

Косов

ска 

Митро

вица 

Друштво 

српско-

руског 

пријатељс

тва 

„Косовско 

огњиште” 

Косовска 

Митровиц

а 

„Поглед 

на…” 

употреба 

језика на 

Косову и 

Метохији 

Укупна вредност пројекта је 1.292.200,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

999.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је употреба српског језика на 

простору Косова и Метохије. Оцењујући 

пројекат на основу критеријума датих у јавном 

позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног информисања; 

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту.  

Пројекат није иновативан. Напротив, опис, циљ 

и резултати пројекта истоветни су наведеним 

елементима пројекта истог назива овог 

подносиоца, који је Министарство подржало на 

Конкурсу 2021. године. Овај пројекат није 

понудио никакву додатну вредност па се не 

процењује допринос квалитету информисања 

циљне групе. 

5. 

Косов

ска 

Митро

вица 

Алтернати

ва 

Уме култура Укупна вредност пројекта је 816.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 648.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта је промоција 

савременог стваралаштва у области културе и 

уметности. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног информисања; 

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

приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа. 

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. 

Пројекат је оскудно образложен, недоречен. 

6. 

Чаглав

ица  

Удружење 

Радио 

КиМ 

Договор!?- 

ТВ дебата 

Укупна вредност пројекта је 1.200.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

960.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је развој дијалога између 

Београда и Приштине. 

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 

разрађености и изводљивости плана 

реализације пројекта; 

- капацитете са становишта неопходних 

ресурса за реализацију пројекта.  

Тема је прешироко постављена, без јасног 

фокуса. 

У значају пројекта нису идентификоване 

потребе циљних група. 

Нема корелације између специфичних циљева 

и очекиваних резултата. 

 

 

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. 




