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

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

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

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

број 9/22) члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС”, бр. 16/16 и 8/17) и 

Одлуке број: 451-04-124/2022-04 од 24. јануара 2022. године, потпредседница Владе и 

министар културе и информисања доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I На основу спроведеног Конкурса за суфинансирање проjеката производње 

медијских садржаја на језицима националних мањина у 2022. години, средства у износу од 

41.000.000,00 динара расподељују се следећим подносиоцима пројеката: 

 

Р.Б

. 
МЕСТО 

ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВ

А У РСД 

Пројекти на албанском језику 

1. Бујановац 
Радио телевизија 

Бујановац д.о.о. 

Друштвени дијалог 

-двојезични ТВ серијал- 
424 800.000,00 

2. Бујановац 
Центар за демократију и 

едукацију - Долина 
Албанке на делу 481 600.000,00 

3. Бујановац 
Радио телевизија 

Бујановац д.о.о. 

Шта ће нама да остане, 

кад звецкање оружјем 

престане 

424 400.000,00 

 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО 

КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

Београд, Влајковићева 3 

Број: 401-01-441/2022-04 

Датум: 30. јун 2022. године 
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Р.Б

. 
МЕСТО 

ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВ

А У РСД 

4. Прешево 

Друштво за производњу 

и емитовање радио и 

телевизијског програма 

РТВ Алди д.о.о. 

Црнотинце 

Чаробан свет 424 530.000,00 

5. Београд 
БМ 57 д.о.о. Београд-

Стари град 

Лајмет (вести на 

албанском језику) 
424 800.000,00 

6. Прешево Буди Активан 16 

МОЗАИК ЈУГА 

СРБИЈЕ 

МOZAIKU I SERBISË 

JUGORE 

481 400.000,00 

7. Прешево Удружење грађана МЕЉ Прилика за нове одлуке 481 400.000,00 

Пројекти на босанском језику 

8. 
Нова 

Варош 

Новинско - издавачко 

д.о.о. Златарске вести 

Нова Варош 

Богатство различитости 

- наше комшије 

Бошњаци 

424 400.000,00 

9. Прибој 
Информативни центар 

д.о.о. Прибој 
Бошњачко благо 424 500.000,00 

10. Пријепоље 
Удружење Форум жена 

Пријепоља 

Женски рад у функцији 

унапређења одрживог 

развоја 

481 700.000,00 

11. Нови Пазар 
Радио телевизија Нови 

Пазар д.о.о. Нови Пазар 

Записи са калдрме - о 

култури и традицији 

Бошњака у Санџаку 

424 760.000,00 

12. Нови Пазар Локал медија план 

Перспективе 

информисања на 

босанском језику 

481 541.000,00 

13. Нови Пазар 
Удружење грађана Free 

media 

Млади чувари културе и 

традиције 
481 500.000,00 

Пројекти на бугарском језику 
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Р.Б

. 
МЕСТО 

ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВ

А У РСД 

14. Пирот 

Друштво са ограниченом 

одговорношћу П канал 

Пирот 

Аутохтоно благо 

Цариброда 
424 600.000,00 

15. 
Димитровгр

ад 

Удружење грађана 

Емблема 

Детска енциклопедия: 

Културни, исторически 

и природни ценности на 

община Цариброд 

Дечја енциклопедија: 

Културне, историјске и 

природне вредности 

општине Димитровград 

481 400.000,00 

16. Ниш БАНКЕР д.о.о. Ниш 
Култура, сарадња, 

новости 
424 400.000,00 

17. Ниш Нишка телевизија д.о.о. 
Гост новини - емисије 

на бугарском језику 
424 500.000,00 

18. 
Димитровгр

ад 

Радио телевизија 

Цариброд д.о.о. 

Димитровград 

Оброчни крстови 

(вера и традиција 

димитровградског краја) 

424 600.000,00 

19. 
Димитровгр

ад 

Радио телевизија 

Цариброд д.о.о. 

Димитровград 

Радиоактивни 424 400.000,00 

20. Врање 

Mилош Стошић ПР 

Агенција за маркетинг 

Skay media team 

Ранутовац 

Царибродски печат 424 400.000,00 

Пројекти на буњевачком језику 
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Р.Б

. 
МЕСТО 

ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВ

А У РСД 

21. Суботица 
Буњевачки медиа центар 

д.о.о. Суботица 

Буњевачки национални 

празници - Дужијанца 
424 408.000,00 

Пројекти на влашком језику 

22. Кладово 

Друштво са ограниченом 

одговорношћу за радио и 

телевизију РТВ Кладово,  

Кладово 

Културно наслеђе на 

истоку Србије 
424 600.000,00 

23. Ћуприја 

ДАК Предузеће за радио 

телевизију и друге 

делатности 

д.о.о. Ћуприја 

Упознајмо се, ја сам 

Влах (Са не инталним, 

еу сунт Влах) 

424 400.000,00 

24. Зајечар 
ДОО Istok Company 

Салаш 
Ам манкат бине 424 500.000,00 

25. Пожаревац 

Новинско издавачко 

привредно друштво Реч 

народа а.д. Пожаревац 

Од говора до писма 424 605.000,00 

26. Смедерево 

Предузеће за рекламне 

услуге, медије и односе 

са јавношћу  Presenting 

Media д.о.о. Смедерево 

Предрасуде о Власима - 

огроман и опасан терет 
424 400.000,00 

27. 
Петровац 

на Млави 

ЈУЖНА 

КАРПАТОЛОГИЈА 

КУЛТУРА СЕЋАЊА: 

Знаменити Власи - 

легенде које морају 

опстати 

481 400.000,00 

Пројекти на грчком језику 
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Р.Б

. 
МЕСТО 

ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВ

А У РСД 

28. Смедерево 

Центар за информисање, 

развој културе, 

демократије и цивилног 

друштва СДПЛУС 

Грчка заједница у 

Србији 
481 400.000,00 

Пројекти на мађарском језику 

29. Бечеј 
Бечејско удружење 

младих 

Овде живим и стварам: 

Професионалним 

информисањем до 

извесније будућности: 

Itt élek és alkotok: 

Professzionális 

tájékoztatàssal egy 

biztosabb jövő felé 

481 650.000,00 

30. Сента 
Фондација „Слобода 

штампе” 
Без језичких баријера 481 489.000,00 

31. Нови Сад 
Независно друштво 

новинара Војводине 

AUTONÓMIA – 

Медијски плурализам на 

мађарском језику 

481 500.000,00 

32. Зрењанин 

Santos-Comerce друштво 

са ограниченом 

одговорношћу за радио – 

телевизијске активности 

увоз – извоз и услуге 

маркетинга, Зрењанин 

„NAPINDÍTÓ” 

„ДНЕВНИ ПОКРЕТАЧ” 
424 500.000,00 

33. Бечеј 

„Fox Media” д.о.о. 

производња, трговина и 

услуге Бечеј 

Tisza-mente а 

történelmen kerеsztül 

(превод: Потиски 

регион кроз историју) 

424 500.000,00 
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Р.Б

. 
МЕСТО 

ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВ

А У РСД 

34. 
Нови 

Кнежевац 

Центар за информисање 

Нови Кнежевац д.о.о 

Нови Кнежевац 

ŐRIZZÜK MEG 

ÖRÖKSÉGÜNKET 

(ЧУВАЈМО НАШЕ 

НАСЛЕЂЕ) 

424 400.000,00 

35. Кикинда 

Друштво са ограниченом 

одговорношћу за 

телевизијску делатност 

Телевизија Кикинда 

Реч по реч -  Szóról szóra 424 400.000,00 

36. Тител Радио Брег д.о.о. Тител 
Домовина је тамо где је 

породица 
424 450.000,00 

37. Нови Бечеј ИНФО – НБ 

Народне приче - драгуљ 

у круни мађарског 

наслеђа 

481 662.000,00 

38. Темерин 

Кристиан Дујмович ПР 

штампање Интернет 

штампарија Темерин 

Аматерско позориште - 

фактор очувања 

језичког и културног 

идентитета мађарске 

националне заједнице у 

Темерину 

424 500.000,00 

Пројекти на македонском језику 

39. Лесковац 

Предузеће за емитовање 

радио програма и 

трговину Радио 016 д.о.о. 

Лесковац 

Наше приче - Нашите 

приказни 
424 450.000,00 

40. Ниш Зона плус д.о.о. Ниш 
Каде сте, Македончиња? 

Где сте, Македонци? 
424 500.000,00 

Пројекти на немачком језику 
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Р.Б

. 
МЕСТО 

ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВ

А У РСД 

41. Рума 

Радио Фрушка гора д.о.о. 

за информативну, 

маркетиншку и забавну 

делатност, Рума 

Немци у Војводини 424 400.000,00 

42. Апатин 

Предузеће за производњу 

и дистрибуцију РТВ 

програма, трговину и 

услуге ТВ Апатин, 

Друштво са ограниченом 

одговорношћу Апатин 

Када волиш, баш те 

брига да ли је девојка, 

ђевојка или дивојка 

424 400.000,00 

Пројекти на ромском језику 

43. 
Владичин 

Хан 

Информативни прес 

центар општине 

Владичин Хан д.о.о. 

Владичин Хан 

Роми са нама (Радијски 

програм на ромском 

језику) 

424 500.000,00 

44. Београд 

Друштво за новинско 

издавачку делатност Дан 

Граф д.о.о. Београд 

(Врачар) 

Ми, Роми 424 400.000,00 

45. Пирот 

Привредно друштво 

Телевизија Пирот д.о.о. 

Пирот 

Рома андо спорто 424 740.000,00 

46. Пирот Ани пресс д.о.о. 

Стратегија - то је мој 

живот 

E Strategija - i moro 

životo 

424 500.000,00 

47. Београд 

Новинско издавачко 

друштво Романо Невипе, 

д.о.о.  Београд 

(Раковица) 

Они долазе - успешни 

ромски ученици 
424 480.000,00 
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Р.Б

. 
МЕСТО 

ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВ

А У РСД 

48. Књажевац РТВ М д.о.о. Књажевац 

Информисаност 

Ромкиња за заштиту од 

насиља у породици 

424 640.000,00 

49. Врање 
Врањска плус д.о.о 

Врање 

Нотама кроз живот - 

Notenca ano đivdipe 
424 600.000,00 

50. Зајечар 

Зоран Николић ПР, 

Агенција за производњу 

радио и телевизијских 

програма Студио 101, 

Зајечар 

Барвалипе си џанђипе 

(богатство је знати) 
424 400.000,00 

51. Лесковац 

Привредно друштво за 

производњу и емитовање 

ТВ програма Телевизија 

Лесковац д.о.о. 

Живот Рома 424 500.000,00 

52. Крушевац 

Радио телевизија 

Крушевац  д.о.о. 

Крушевац 

НЕВИПЕ 

(дневна информативна 

емисија локалних и 

регионалних вести на 

ромском језику) 

424 600.000,00 

53. Врање 
Радио телевизија Врање 

д.о.о. Врање 

Мој комшија - Мо 

комшија 
424 850.000,00 

54. Трстеник 
Радио и телевизија 

Трстеник д.о.о. 
Номад арт 424 400.000,00 
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Р.Б

. 
МЕСТО 

ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВ

А У РСД 

55. Крагујевац 

Пословно удружење 

асоцијације локалних и 

независних медија Локал 

прес Крагујевац 

Kote sijam amen odohte, 

phrala? - Где смо ми ту 

брате? 

481 500.000,00 

56. Лесковац 
Удружење грађана 

Лесковачки круг 
Изјасни се 481 500.000,00 

57. Крушевац 

Друштво са ограниченом 

одговорношћу Add 

production  Крушевац 

AMAL AMALESKE 

(Друг другу) 
424 800.000,00 

58. Прокупље АРТЕМИДА Медиа 
Документарни филм 

„Palo hasaibe” 
481 520.000,00 

59. Бор 

Бранко Пешић ПР 

Агенција за 

информативно издавачку 

делатност и маркетинг 

РИС МЕДИА Бор 

Живот на ивици 

рудника 
424 460.000,00 

Пројекти на румунском језику 

60. Београд 

Центар за 

професионализацију 

медија и медијску 

писменост 

Банатска линија успеха - 

амбасадори румунске 

националне мањине у 

свету 

481 470.000,00 

Пројекти на русинском језику 

61. Нови Сад 
Тврђава1780 д.о.о. Нови 

Сад 

Русинске цркве у 

Војводини 
424 504.000,00 
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Р.Б

. 
МЕСТО 

ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВ

А У РСД 

Пројекти на руском језику 

62. Бела Црква 

Културно информативно 

просветно удружење 

Просперитет 

Једног смо рода 481 500.000,00 

Пројекти на словачком језику 

63. 
Стара 

Пазова 

Ирена Кукило пр 

производња аудио-

визуелних производа 

СЛОВМЕДИА Стара 

Пазова 

Medailónik – Поетска 

реч Словака у 

Војводини 

424 450.000,00 

64. 
Стара 

Пазова 

Предузеће за 

информисање Радио 

телевизија Стара Пазова 

д.о.о.  Стара Пазова 

Како се каже... (Ako se 

povie...) 
424 500.000,00 

65. 
Бачки 

Петровац 

Нови радио Петровец 

д.о.о. зa информисање 

Бачки Петровац 

Наши корени - наши 

салаши 

Naše korene - naše salaše 

424 500.000,00 

66. Панчево Wagner production д.о.о. 

NÁDHERA 

SLOVENSKÉHO 

SLOVA (Информисање 

о животу Словака на 

територији Града 

Панчева и Јужног 

Баната) 

424 500.000,00 

67. Рума 

Друштво са ограниченом 

одговорношћу 

Телевизија Фрушка гора 

Рума 

„Словаци у мом крају” 

„Slováci v mojom kraji” 
424 814.000,00 

Пројекти на словеначком језику 
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. 
МЕСТО 

ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВ

А У РСД 

68. Београд 

Владимир Шојат ПР 

Производња 

кинематографских дела, 

аудио визуелних 

производа и 

телевизијског програма 

Фракција-Филмска 

револуционарна акција 

Словенци у Београду 424 566.000,00 

Пројекти на хрватском језику 

69. Суботица 
Хрватско удружење 

новинара „КРО-ЊУЗ” 

Радијски програм на 

хрватском језику 

„Хрватски валови” 

481 400.000,00 

70. 
Сомбор 

(Станишић) 

Хрватско културно 

друштво Владимир 

Назор Станишић 

Недељна једносатна 

информативна радио 

емисија „Хрватски глас” 

481 400.000,00 

71. Београд 

Телевизија спорта и 

здравља СОС КАНАЛ 

ПЛУС д.о.о. Београд 

Националне мањине у 

српском спорту 
424 800.000,00 

72. 
Сремска 

Митровица 

Градска М телевизија 

д.о.о. 
Сријемци у Срему 424 693.000,00 

Пројекти на чешком језику 

Ч 

73. Бела Црква Нопеа Сећање -  Paměť 481 410.000,00 

Вишејезични пројекти 
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Р.Б

. 
МЕСТО 

ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВ

А У РСД 

74. Старчево Градитељи Свет је игра 481 650.000,00 

75. Суботица 

Радио Суботица -  

Szabadkai Radio д.о.о. 

Суботица 

Образовање мањина - 

теорија и пракса 
424 800.000,00 

76. Нови Пазар 
Академска иницијатива 

Форум10 

Перспективе 

интеркултурализма: 

равноправна 

интеракција идентитета 

и култура 

481 608.000,00 

77. Београд 
Ромски Медијски Сервис 

- РМС 

Дијалог са тобом и са 

самим собом 
481 400.000,00 

78. 
Зајечар - 

Салаш 

ДОО Istok company 

Салаш 
Влашка-магија-медијска 424 500.000,00 

 

 

 

 

Економска класификација 481 у износу:  12.000.000,00 динара 

Економска класификација 424 у износу:  29.000.000,00 динара 

Укупно:      41.000.000,00 динара 

 

 

II Средства нису додељена следећим подносиоцима пројеката: 

 

Р.Б

. 
МЕСТО 

ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 
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Р.Б

. 
МЕСТО 

ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

1. Бујановац 
Радио телевизија 

Бујановац д.о.о. 
Обичаји нас одређују 

2. Медвеђа 
Радио Медвеђа д.о.о. 

Медвеђа 

Безбедност младих на интернету - не веруј 

свему што видиш на друштвеним мрежама 

(Албански језик) 

3. Бујановац 
Центар за демократију и 

едукацију – Долина 
Седам тачака 

4. Прешево 

Фљутра Јахиу ПР агенција 

за консултантске 

активности Media Index 

Информација за нас 

5. Нови Пазар 
Санџак Телевизија д.о.о. 

Нови Пазар 
Санџак и Бошњаци 

6. Тутин Инфо центар д.о.о. Тутин Мој завичај 

7. Прњавор 

Друштво за радио и 

дифузију Тим радио д.о.о. 

Прњавор 

Од Рамазана до Бајрама 

8. Нови Пазар 
Бошњачка заједница 

културе Препород 
Казаљка 

9. Нови Пазар 
Удружење грађана 

Journalistic plan 

ТВ серијал о традиционалној бошњачкој 

кухињи „СОФРА” 

10. Нови Пазар 
Центар за развојну 

политику и сарадњу 

Панађури, сабори и вашари - Културно 

наслеђе и идентитет националних заједница 

у Србији 

11. Прибој 

Прибојска иницијатива за 

младе и умрежавање 

цивилног сектора 

Презентације културног идентитета 

бошњачке националне мањине 
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Р.Б

. 
МЕСТО 

ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

12. Нови Пазар А1-НЕТ 
У нове изазове и анализе - уређивачка 

политика мањинских медија 

13. Нови Пазар Културни центар Замбак Златни изданци 

14. Пријепоље 

Алем Ровчанин ПР 

Производња телевизијског 

програма ПП медиа 

Информисање припадника бошњачке 

националне мањине на матерњем језику 

15. Чачак 

Иван Николић ПР 

делатност новинских 

агенција IN-MEDIA.NET 

Чачак 

Богато бошњачко културно-историјско 

наслеђе на територији Западне Србије: 

Информисање припадника националне 

мањине на матерњем језику 

16. Врање 

Mилош Стошић ПР 

Агенција за маркетинг 

Skay media team 

Ранутовац 

Bugarin sam, time se ponosim i dičim - Аз съм 

българин и се гордея с това 

17. Ниш 
Радио телевизија Belle 

Amie д.о.о Ниш 

Под истим кровом 

(Под същия покрив) 

18. Ниш 
CITY SMART CLUB о.д. 

Ниш 

Стихове за вечна любов – Стихови за вечну 

љубав 

19. Ниш Креатисимо 
Култура Бугара на територији југоисточне 

Србије 

20. Босилеград 

Центар за културу, 

информисање и заштиту 

права националних 

мањина Развитие 

Корак ка побољшању демографске слике 

Босилеграда 
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Р.Б

. 
МЕСТО 

ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

21. 
Димитровг

рад 

Данијела Апостолов 

Виденов ПР Агенција за 

кинематографску и 

телевизијску продукцију  

Dip production 

Димитровград 

Чувари школског звона 

Пазители на училищния звънец 

22. Суботица 
Буњевачки медиа центар 

д.о.о. Суботица 
Значајни Буњевци у очувању идентитета 

23. Суботица 

Удружење грађана 

Буњевачки омладински 

центар 

Вести - висти на буњевачком 

24. Суботица YU ECO д.о.о. Суботица Култура, традиција и обичаји Буњеваца 

25. Суботица 
Удружење грађана 

Буњевачка матица 
Ја диваним и тиме се поносим 

26. Пожаревац 

Друштво за спољну и 

унутрашњу трговину на 

велико и мало услуге и 

кооперације Sat-TV 

communications експорт-

импорт д.o.o. Пожаревац 

Власи као европска културна баштина 

27. Неготин 
МОТО БОЕМ ТРАНС 

д.о.о. Неготин 
НУНТА ВЛАХИЛОР (Влашка свадба) 
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Р.Б

. 
МЕСТО 

ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

28. Зајечар 

Друштво са ограниченом 

одговорношћу Радио 

Магнум Зајечар 

Наша прича (Поваста аностра) 

29. Бољевац 

Друштво са ограниченом 

одговорношћу Радио Бум 

Бољевац 

„Пи лнга огашу његру - Покрај Црне Реке” 

30. Неготин НГ Медиа Из села у село 

31. Бор 

Агенција за консалтинг и 

менаџмент, Пресс центар 

ИСТ Медиа 

Они су победници „Jeji sint razbojerj” 

32. Бор 

Нада Гудурић ПР 

Агенција за 

информативну делатност 

и маркетинг NPRESS Бор 

Дрвеном кашиком чувам традицију 

33. 
Нови 

Кнежевац 

Друштво за 

телекомуникације, 

трговину и услуге 

Астериас д.о.о. Нови 

Кнежевац 

Путевима Баната 

34. 
Нови 

Кнежевац 
Нови Кнежевац и околина 

Новокнежевачке новости - Törökkanizsai 

hírmondó 
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Р.Б

. 
МЕСТО 

ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

35. Бечеј 

Мозаик д.о.о.  привредно 

друштво за спољну 

трговину, производњу и 

пословне услуге, Бечеј 

Фондација Просперитати и о(п)станак 

грађана у општини Бечеј (пројекат ће бити 

реализован на мађарском језику) 

36. Србобран 
Културни центар Гион 

Нандор Србобран 

ВРАТИО САМ СЕ, КОД КУЋЕ САМ - 

HAZAJÖTTEM, ITTHON VAGYOK 

37. Нови Сад 
РТВ Сигнал - НС д.о.о. 

Нови Сад 
Мађарски магазин 

38. Нова Црња 
Завичајни клуб 

Новоцрњана 
Младост, радост будућност на селу 

39. Фекетић 
Друшто за развој околине 

и заједнице Zöld Dombok 

Информисање јавности о раду и дешавањима 

локалних удружења, верских заједница и 

локалних институција на територији 

Општине Мали Иђош на мађарском језику 

40. Кањижа 
Медиа информатор д.о.о. 

Кањижа 

Маштајмо заједно - бајке за децу на 

мађарском језику - Magyar népmesék 

41. Нови Сад 
Rec-on production д.о.о 

Нови Сад 

САЧУВАРИ - циклус емисија титлованих на 

мађарски језик 
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Р.Б

. 
МЕСТО 

ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

42. Зрењанин Цвет на Тиси д.о.о. Мађари у Војводини 

43. 
Бачка 

Топола 

Хеј салаши 1848 д.о.о. 

Бачка Топола 
Обичаји војвођанских Мађара 

44. 
Мали 

Иђош 
Удружење Со-Бесед Издавање листа „Со-Бесед” у 2022. години 

45. Врање 
Радио телевизија Врање 

д.о.о. Врање 
Камени мост 

46. Панчево 
Македонско удружење 

новинара МАК – ИНФО 
Знаменити Македонци Србије 

47. Панчево 
Македонско удружење 

новинара МАК-ИНФО 

Аудио бајке, басне, приче и приповетке 

светских и домаћих писаца преведене на 

македонски језик 

48. Бујановац Суседи за мир 017 Македонска разгледница 
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Р.Б

. 
МЕСТО 

ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

49. 
Сремска 

Митровица 

Новинско-издавачко 

привредно друштво 

Сремске новине д.о.о. 

Сремска Митровица 

На грунту између Саве и Дунава 

50. 
Сремска 

Каменица 

Центар за информисање 

Exitus 
Трпеза Подунавских Шваба 

51. 
Сремска 

Митровица 

Удружење грађана Балкан 

туризам 
Немачке породице - Deutsche Familien 

52. Пожаревац 

Друштво за спољну и 

унутрашњу трговину на 

велико и мало услуге и 

кооперације Sat-TV 

communications експорт-

импорт д.о.о. Пожаревац 

Ромски видици 

53. Брус 
Радио-телевизија Брус 

д.о.о. Брус 

Moro amal Rom - Мој пријатељ Ром 

рушење стереотипа - предуслов за бољи 

положај Рома 

серијал текстова на ромском језику 

54. Пирот 

Друштво са ограниченом 

одговорношћу П канал 

Пирот 

Роми у акцији - за бољи живот заједнице 

55. Крушевац 

Друштво са ограниченом 

одговорношћу Албос за 

производњу промет 

издавачку делатност 

Крушевац 

Радио подкаст Romano FORO Ромски ГРАД 
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Р.Б

. 
МЕСТО 

ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

56. Ниш 
Медиа и реформ центар 

Ниш 
RomanistaNiš 

57. Ниш РТВ БУМ018 Ромске аудио приче за децу 

58. Лесковац Нова Наша реч Млади Роми - добри примери 

59. Ниш 
Удружење грађана Рома 

продукција Рома Ворлд 

Заједно смо јачи - Амаликане сијам по 

зорале! 

60. Медвеђа Инфо центар југа 

Овде живимо и ми! - Истраживачко 

новинарство у циљу повећања доступности 

медијских садржаја припадницима ромске 

националне мањине на територији општине 

Медвеђа на матерњем језику 

61. Зајечар Срећна звезда КОРО?НА! 

62. Зајечар 

Зоран Николић ПР, 

Агенција за производњу 

радио и телевизијских 

програма Студио 101, 

Зајечар 

АМЕНДА СИЈАМ МАНУША? (Сви смо 

исти зар не?) 



21 

 

Р.Б

. 
МЕСТО 

ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

63. Врање 

Mилош Стошић ПР 

Агенција за маркетинг 

Skay media team 

Ранутовац 

Ромске боје социјалне карте 

64. Београд 

Информативно предузеће 

радио Ваљево д.о.о. 

Београд 

Глас Ромкиња и Рома 

65. Врање 
Радио телевизија Врање 

д.о.о. Врање 

ЖИВОТ РОМА НАКОН КОРОНЕ - O 

ĐIVĐIPE E ROMENGORO PALI KORONA 

66. Шабац 

Радио дифузно друштво 

Радио-телевизија АС 

д.о.о. Шабац 

Роми међу нама 

67. Нови Сад 

Друштво са ограниченом 

одговорношћу Linea 

Electronics за производњу 

трговину и услуге Нови 

Сад 

Једнаки у различитости - Роми у Банату - 

емисије на ромском и српском језику 

68. Коцељева 
Радио-дифузно друштво 

Петица о.д.  Коцељева 
ПАНЏ ЧАВРЕНЂЕ (Петица деци) 

69. Ужице 
Предузеће Конзум Лав 

д.о.о. Ужице 

Од маргине до инклузије: за бољи живот 

Рома у западној Србији 
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Р.Б

. 
МЕСТО 

ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

70. Пирот Ани пресс д.о.о. 

„Традиционално богатство је снага којом 

напредујемо” – „O tradicionalna barvalipa i zor 

so del amen anglunipe” 

71. Ниш Нивебиа д.о.о. Ниш 
Важност образовања одраслих у ромској 

заједници - друштвени изазови и одговори 

72. Ниш Зона плус д.о.о. Ниш Оне су прича 

73. Врање Врањска плус д.о.о Врање 
„Чудесни свет ромске бајке” - „Ćoxanutno 

them romane paramizijengo” 

74. Крагујевац 

Привредно друштво 

ПЕТО-ТРИ 1941 д.о.о. 

Крагујевац 

О Ромима на ромском језику-Значај 

изјашњавања 

75. Лесковац 
Центар за едукацију и 

развој 
Мој комшија Ром (Мло комшија Ром) 

76. Сомбор Удружење новинара Рома Ромски интернет часопис 
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Р.Б

. 
МЕСТО 

ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

77. Обреновац 
Информативно културни 

центар Радио Ром 
Ром инфо 

78. Топола 

Браф Агенција за услуге, 

рекламе и пропаганду, 

Предраг Филиповић ПР, 

Топола 

Romano thrajo ande Šumadija (Живот Рома у 

Шумадији - радио емисија) 

79. Краљево 

Марина Миљковић-Дабић 

ПР, продукција Prime time 

Краљево 

Једну душу сви имамо 

80. Брус 

Наталија Московљевић 

Милетић ПР издавање 

новина Old partners Брус 

Ромкиње говоре 

81. Брус 
Радио телевизија Брус 

д.о.о. 

„ZA THARO ANI ZAJEDNICA - ЗА ЖИВОТ 

У ЗАЈЕДНИЦИ” 

серијал телевизијских емисија (на ромском 

језику)  

 за унапређење квалитета живота ромске 

националне мањине 

82. Торак 

Удружење за уметност и 

културу Румуна Викентије 

Петровић Бокалуц 

„Торачанска светлост” локалне информације 

на румунском језику 

83. Вршац 

Друштво за румунски 

језик Војводине - 

Република Србија 

Мултијезички часопис Нови мост до 

толеранције 
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Р.Б

. 
МЕСТО 

ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

84. Зрењанин 

Акционарско друштво за 

новинско издавачку 

делатност Зрењанин, 

Зрењанин 

Глас Баната, странице на румунском језику 

85. Кула Master Craft д.о.о Кула Радио магазин на русинском језику 

86. 
Сремска 

Митровица 

Новинско-издавачко 

привредно друштво 

Сремске новине д.о.о. 

Сремска Митровица 

Од Карпата до сремске равнице 

87. 
Сремска 

Каменица 

Радио продукција Медиа 

Мастерс д.о.о. Сремска 

Каменица 

Шта све (не) знаш о комшијама Русинима 

(јер не пише чак ни на Гуглу) 

88. Ниш 

Удружење за развој 

квалитета живота и рада 

грађана ХУМАНИС Ниш 

Слово југа Русское издание - Бесмртни пук у 

Србији 

89. Сечањ Удружење Руси у Србији 

Хроника рада и догађаја у руској заједници у 

Републици Србији и рада Националног 

савета руске националне мањине 

90. 

Крушевац - 

Мала 

Врбница 

Мултикултура Србије 
Руски споменици у Србији - део културе 

сећања 
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Р.Б

. 
МЕСТО 

ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

91. 
Бачка 

Паланка 

Јосип Швец предузетник 

Рекламна агенција Бапнет 

Бачка Паланка 

Кораци 

92. 
Бачки 

Петровац 

Телевизија Петровец д.о.о 

Бачки Петровац 
Словаци у Војводини 

93. Нови Сад Асоцијација Културанова 
Једнако важни - суживот Срба и Словака у 

Војводини 

94. 
Бачка 

Паланка 

Радио и телевизија Бачка 

Паланка д.о.о. 
Чувамо традицију 

95. 
Бачки 

Петровац 

ДОО Словачки издавачки 

центар за издаваштво 

Бачки Петровац 

Народни календар - годишњак 

96. Вршац 
Банатски лет 1928 д.о.о. 

Вршац 
Живот и култура Словака 

97. Београд 
Удружење грађана Глас 

породице 
Културна баштина Словака 
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Р.Б

. 
МЕСТО 

ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

98. Пожаревац 

Привредно друштво за 

радио дифузију ХИТ 

друштво са ограниченом 

одговорношћу Пожаревац 

За боље сутра 

99. Пожаревац 

Новинско издавачко 

привредно друштво „РЕЧ 

НАРОДА” АД Пожаревац 

Бити Грк у Србији 

100

. 
Шабац 

Владимир Урошевић ПР 

Производња радио и 

телевизијског програма 

МР Медиа Шабац 

Успешни Роми 

101

. 
Рума 

Друштво са ограниченом 

одговорношћу Радио Срем 

Рума 

Сачувајмо украјинску традицију 

102

. 
Пећинци 

Радио Доњи Срем д.о.о. 

Пећинци 
Украјинци - Чувари традиције 

103

. 
Нови Сад 

Украјинско-српска 

пословна комора 
Украјински спектар 

104

. 
Суботица 

Удружење новинара 

„ЦРО-ИНФО” 

Цро-инфо директно (пројекат на хрватском 

језику) 
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Р.Б

. 
МЕСТО 

ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

105

. 
Сомбор 

Таласи Дунава 588 д.о.о. 

Сомбор 

Хрвати у Војводини у повјести и 

садашњости 

106

. 
Суботица Хрватска независна листа Хрватске новине 

107

. 
Апатин 

Тамара Попов Радоњић 

ПР Студио за видео 

продукцију Videopress 

Београд 

Још живу кроз нас 

108

. 
Врбас 

Љубинка Недовић 

предузетник Агенција за 

издавањe новина и веб 

портала БАЧКА ПРЕСС-

ОКОНАС.ИНФО Врбас 

Црногорци у равници 

109

. 
Бела Црква 

Информативно предузеће 

БЦ ИНФО д.о.о. Бела 

Црква 

České vzpomínky - чешке успомене 

110

. 
Ниш 

Асоцијација српско 

чешког пријатељства - 

Беседа Ниш 

Čeština jako na dlani - Чешка на длану 

111

. 
Бујановац 

Организација за развој и 

демократију Бујановац 
ЕУ за све 
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Р.Б

. 
МЕСТО 

ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

112

. 
Београд 

Удружење новинара 

Србије 

Шест година после приватизације - Колико је 

опстало медија на језицима националних 

мањина 

113

. 
Суботица YU ECO д.о.о. Суботица Ово је мој свет 

114

. 
Суботица 

Друштво за есперанто 

Тибор Секељ 
Магија језика 

115

. 
Лесковац 

Центар за демократију и 

развој југа Србије 

Интеграција на југу - Млади Албанци, Роми, 

Бугари 

 

 

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 условима и 

критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања, члан 24. 

Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања и Одлука о расписивању Конкурсa за суфинансирање проjеката производње 
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медијских садржаја на језицима националних мањина у 2022. години број: 451-04-

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

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја на језицима 

националних мањина у 2022. години је био расписан у облику јавног позива у периоду од 

21. фебруара 2022. године до 06. априла 2022. године. На Конкурс је пристигло 206 

пријава за суфинансирање пројеката, од којих 13 пријава није испунило услове за учешће 

на Конкурсу који су дати у jавном позиву.  

За Конкурс je у Буџету Републике Србије опредељено 41.000.000,00 динара. 

Подносиоци пријава су за реализацију пројеката тражили укупно 143.673.495,07 

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 на 

језицима националних мањина у 2022. години, број: 119-01-124/2022-04 од 16. маја 2022. 

године. Комисија је размотрила 193 пројектa, 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

. 

ПОДНОСИ

ЛАЦ 

ПРОЈЕКТ

А 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТ

А 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Пројекти на албанском језику 

1. 

Радио 

телевизија 

Бујановац 

д.о.о. 

Друштвени 

дијалог 

-двојезични 

ТВ серијал- 

Укупна вредност пројекта је 1.270.400,00 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 информисање о „Плану 7 тачака”, 

друштвеном дијалогу за унапређење положаја албанске 

националне мањине у Бујановцу и Прешеву. 

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; 
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Р.Б

. 

ПОДНОСИ

ЛАЦ 

ПРОЈЕКТ

А 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТ

А 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

- 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 мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта;  

- капацитете са становишта степена организационих и 

управљачких способности предлагача пројекта. 

Тема одговара програмским приоритетима Конкурса. Тема 

је актуелна и друштвено ангажована. Наглашен је 

истраживачки приступ у обради теме. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 800.000,00 

динара. 

2. 

Центар за 

демократију 

и едукацију 

- Долина 

Албанке на 

делу 

Укупна вредност пројекта је 1.040.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 800.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је женско предузетништво са циљем 

мотивисања и охрабривања Албанки и других жена да 

започену сопствени посао.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 

позиву Конкурса утврђено је да пројекат испуњава 

критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта усклађености пројекта са 

реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних 

група; 

- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта степена утицаја 

пројекта на квалитет информисања циљне групе. 

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са реалним 

проблемима циљне групе. Добро су усклађени опис, значај 

и циљ пројекта. У значају пројекта јасно је 

идентификовано тренутно стање и потребе које из њега 

произилазе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 
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Р.Б

. 

ПОДНОСИ

ЛАЦ 

ПРОЈЕКТ

А 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТ

А 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

целини. За реализацију пројекта додељено је 600.000,00 

динара. 

3. 

Радио 

телевизија 

Бујановац 

д.о.о. 

Шта ће 

нама да 

остане, кад 

звецкање 

оружјем 

престане 

Укупна вредност пројекта је 1.016.720,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 806.720,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је указивање на напоре да се несугласице 

између грађана албанске и српске националности 

превазиђу са циљем успостављања суживота између ова 

два народа и подизања квалитета живота у општини 

Бујановац. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 

позиву Конкурса утврђено је да пројекат испуњава 

критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

- капацитете са становишта неопходних ресурса за 

реализацију пројекта. 

Подносилац има све капацитете, кадровске и техничке за 

реализацију пројекта. 

Добро је постављен циљ пројекта. 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. 

4. 

Друштво за 

производњу 

и 

емитовање 

радио и 

телевизијск

ог програма 

РТВ Алди 

д.о.о. 

Црнотинце 

Чаробан 

свет 

Укупна вредност пројекта је 1.260.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 730.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је серијал емисија за децу на албанском 

језику са титлом на српски језик са циљем упознавања и 

разумевања између деце српске и албанске националности. 

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 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних 

група; 

- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта степена утицаја 

пројекта на квалитет информисања циљне групе. 

Тема одговара програмским приоритетима Конкурса. 

У значају пројекта јасно је идентификовано тренутно 

стање и потребе које из њега произилазе. Тема је актуелна 

и друштвено ангажована. Добро је постављен циљ 

пројекта. 

Средства се одобравају за персоналне трошкове и део 

оперативних трошкова (Израда најавне и одјавне шпице). 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 530.000,00 

динара. 

5. 

БМ 57 д.о.о. 

Београд-

Стари град 

Лајмет 

(вести на 

албанском 

језику) 

Укупна вредност пројекта је 2.176.000,00 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. 

Циљ пројекта је унапређење информисања албанске 

националне мањине о свим актуелним дешавањима у 

земљи и иностанству. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 

позиву Конкурса утврђено је да пројекат испуњава 

критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања јавног 

интереса у области јавног информисања; 

- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту. 

Реч је о осведочено квалитетном садржају са великим 

утицајем, па се подржава наставак реализације серијала. 

Планиран је велики број медијских објава. 

Подносилац има неопходне капацитете за реализацију 

планираних активности.  

Буџет је избалансиран. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 800.000,00 

динара. 
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6. 
Буди 

Активан 16 

МОЗАИК 

ЈУГА 

СРБИЈЕ 

МOZAIKU 

I SERBISË 

JUGORE 

Укупна вредност пројекта је 956.760,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 759.960,00 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 припадника албанског и српског народа на 

простору Прешева и Бујановца. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 

позиву Конкурса утврђено је да пројекат испуњава 

критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта степена утицаја 

пројекта на квалитет информисања циљне групе. 

Тема је од изузетне важности за најширу циљну групу. 

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 400.000,00 

динара. 

7. 

Удружење 

грађана 

МЕЉ 

Прилика за 

нове одлуке 

Укупна вредност пројекта је 693.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 553.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је остваривање колективних права 

припадника албанске националне мањине. 

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 идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група. 

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са реалним 

проблемима циљне групе. Тема је актуелна и друштвено 

ангажована. У значају пројекта јасно је идентификовано 

тренутно стање и потребе које из њега произилазе. Медиј 
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преко којег ће пројекат бити реализован има велики број 

посета на месечном нивоу. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 400.000,00 

динара. 

Пројекти на босанском језику 

8. 

Новинско - 

издавачко 

д.о.о. 

Златарске 

вести Нова 

Варош 

Богатство 

различитос

ти - наше 

комшије 

Бошњаци 

Укупна вредност пројекта је 644.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 504.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је афирмација, промоција, очување и 

унапређење културног идентитета и баштине Бошњака, 

али и анализа и приказ њиховог садашњег друштвено-

економског положаја, степена остваривања мањинских и 

верских права. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 

позиву Конкурса утврђено је да пројекат испуњава 

критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта усклађености пројекта са 

реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних 

група; 

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

- 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. 

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 400.000,00 

динара. 
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9. 

Информати

вни центар 

д.о.о. 

Прибој 

Бошњачко 

благо 

Укупна вредност пројекта је 750.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

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

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта су културна добра, материјална и 

нематеријална баштина Бошњака. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 

позиву Конкурса утврђено је да пројекат испуњава 

критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта степена утицаја 

пројекта на квалитет информисања циљне групе; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Добро су дефинисане примарне и секундарне циљне групе. 

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 500.000,00 

динара. 

10. 

Удружење 

Форум жена 

Пријепоља 

Женски рад 

у функцији 

унапређења 

одрживог 

развоја 

Укупна вредност пројекта је 1.710.000,00 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 учешће жена у одрживом развоју, а сврха 

допринос остваривању права припадника и припадница 

бошњачке националне мањине и неговање културе и 

традиције. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 

позиву Конкурса утврђено је да пројекат испуњава 

критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта усклађености пројекта са 

реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних 

група; 

- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 
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индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Тема је актуелна и друштвено ангажована. 

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са реалним 

проблемима циљне групе. 

Наглашен је истраживачки приступ у обради теме. 

Тема одговара програмским приоритетима Конкурса. 

Добро су образложене планиране активности. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 700.000,00 

динара. 

11. 

Радио 

телевизија 

Нови Пазар 

д.о.о. Нови 

Пазар 

Записи са 

калдрме - о 

култури и 

традицији 

Бошњака у 

Санџаку 

Укупна вредност пројекта је 1.302.700,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 914.200,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је нематеријална културна баштина 

Бошњака, обичаји и културно стваралаштво. 

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;  

- значај пројекта са становишта заступљености новинарско 

истраживачког приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група. 

Садржај ће бити емитован на регионалној телевизији која 

има добру гледаност у зони покривања. 

Добро су дефинисане примарне и секундарне циљне групе. 

У значају пројекта јасно је идентификовано тренутно 

стање и потребе које из њега произилазе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 760.000,00 

динара. 
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12. 

Локал 

медија план 

Перспектив

е 

информиса

ња на 

босанском 

језику 

Укупна вредност пројекта је 869.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 626.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је значај и употреба босанског језика и 

писма у медијима, информисање припадника бошњачке 

националне мањине на босанском језику, значај босанског 

језика за подстицање духа толеранције и међукултурног 

дијалога. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 

позиву Конкурса утврђено је да пројекат испуњава 

критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта усклађености пројекта са 

реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних 

група; 

- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група. 

Добро су одређени индикатори којима се прати напредак у 

реализацији пројекта.   

Тема одговара програмским приоритетима Конкурса. 

Буџет је избалансиран. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 541.000,00 

динара. 

13. 

Удружење 

грађана Free 

media 

Млади 

чувари 

културе и 

традиције 

Укупна вредност пројекта је 627.000,00 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 представљање младих људи из Новог 

Пазара и Сјенице који кроз своје послове и хобије чувају 

културу, традицију и фолклор Бошњака 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; 
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- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- оправданост трошкова са становишта прецизности и 

разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност 

предвиђеног трошка са пројектним активностима. 

Тема је актуелна и друштвено ангажована. 

Добро су дефинисане потребе и приоритети циљне групе. 

Буџет је реално испланиран.  

Захтев за суфинансирање пројекта је прихваћен у целини. 

Пројекти на бугарском језику 

14. 

Друштво са 

ограничено

м 

одговорнош

ћу П канал 

Пирот 

Аутохтоно 

благо 

Цариброда 

Укупна вредност пројекта је 995.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 639.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је промовисање активности државе, локалне 

самоуправе и одгајивача са подручја Цариброда на 

очувању агробиодиверзитета. 

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 

иновативног елемента у пројекту;  

- оправданост трошкова са становишта прецизности и 

разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност 

предвиђеног трошка са пројектним активностима. 

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са реалним 

проблемима циљне групе. 

Наглашен је истраживачки приступ у обради теме. 

Тема је актуелна и друштвено ангажована. 

Добро су дефинисане примарне и секундарне циљне групе. 

Пројекат има и едукативни карактер. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 600.000,00 

динара. 
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15. 

Удружење 

грађана 

Емблема 

Детска 

енциклопе

дия: 

Културни, 

историческ

и и 

природни 

ценности на 

община 

Цариброд 

Дечја 

енциклопе

дија: 

Културне, 

историјске 

и природне 

вредности 

општине 

Димитровгр

ад 

Укупна вредност пројекта је 880.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

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

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је промоција природних и културно-

историјских вредности бугарске националне мањине у 

општини Димитровград. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 

позиву Конкурса утврђено је да пројекат испуњава 

критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са реалним 

проблемима циљне групе. 

Садржај ће бити реализован у формату који је прилагођен 

циљној групи. 

Добро су дефинисане примарне и секундарне циљне групе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 400.000,00 

динара. 

16. 

БАНКЕР 

д.о.о. Ниш 

Култура, 

сарадња, 

новости 

Укупна вредност пројекта је 1.226.750,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 955.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Реализација пројекта је подељена на три сегмента: 

култура, сарадња и новости чиме се доприноси 

упознавању припадника бугарске националне мањине са 

културним садржајима, примерима успешне сарадње и 

информисању на сопственом језику. 

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 
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група; 

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група. 

Заступљени су иновативни елементи у креирању медијског 

садржаја. 

Планиран је велики број медијских објава. 

Добро је образложен формат планираног медијског 

садржаја. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 400.000,00 

динара. 

17. 

Нишка 

телевизија 

д.о.о. 

Гост 

новини - 

емисије на 

бугарском 

језику 

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 идентитета бугарске националне 

мањине, а кроз емитовање шест емисија на бугарском 

језику. 

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; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Добро је постављен циљ пројекта. Подносилац има све 

капацитете, кадровске и техничке за реализацију пројекта. 

Садржај ће бити реализован у формату који је прилагођен 

циљној групи. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 500.000,00 

динара. 
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18. 

Радио 

телевизија 

Цариброд 

д.о.о. 

Димитровгр

ад 

Оброчни 

крстови 

(вера и 

традиција 

димитровгр

адског 

краја) 

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 демистификација камених фигура, 

најчешће у облику крста, разних облика и величине, који 

су специфични само за југостичнио део Србије, односно за 

насеља са већинским становништвом бугарске националне 

мањине. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 

позиву Конкурса утврђено је да пројекат испуњава 

критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта усклађености пројекта са 

реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних 

група; 

- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група. 

Добро је постављен циљ пројекта. 

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. 

Садржај ће бити емитован на регионалној телевизији која 

има добру гледаност у зони покривања. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 600.000,00 

динара. 

19. 

Радио 

телевизија 

Цариброд 

д.о.о. 

Димитровгр

ад 

Радиоактив

ни 

Укупна вредност пројекта је 1.000.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 800.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Пројектом је предвиђена реализација радио емисија на 

бугарском језику у којима учествују млади, ученици 

димитровградске гимназије. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 

позиву Конкурса утврђено је да пројекат испуњава 

критеријуме, а нарочито: 
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- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Пројекат нуди креативан и иновативан приступ теми. 

Добро су дефинисане примарне и секундарне циљне групе. 

Добро су дефинисане потребе и приоритети 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 400.000,00 

динара. 

20. 

Mилош 

Стошић ПР 

Агенција за 

маркетинг 

Skay media 

team 

Ранутовац 

Царибродск

и печат 

Укупна вредност пројекта је 1.470.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 895.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је очување културног и језичког идентитета 

бугарске националне мањине. 

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. 

Садржај ће бити реализован кроз емисије одговарајућег 

формата. 

Планиране активности детаљно су разрађене. 

Добро су дефинисане примарне и секундарне циљне групе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 400.000,00 

динара. 

Пројекти на буњевачком језику 
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21. 

Буњевачки 

медиа 

центар 

д.о.о. 

Суботица 

Буњевачки 

национални 

празници - 

Дужијанца 

Укупна вредност пројекта је 586.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 458.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Пројектом је предвиђено праћење манифестација које се 

организују за време националних празника Буњеваца. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 

позиву Конкурса утврђено је да пројекат испуњава 

критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

- 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 дефинисане примарне и секундарне циљне групе. 

Планиране активности усмерене су на остваривање 

резултата пројекта. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 408.000,00 

динара. 

Пројекти на влашком језику 

22. 

Друштво са 

ограничено

м 

одговорнош

ћу за радио 

и 

телевизију 

РТВ 

Кладово,  

Кладово 

Културно 

наслеђе на 

истоку 

Србије 

Укупна вредност пројекта је 1.245.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

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

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је представљање културног живота влашке 

заједнице у Источној Србији, кроз истицање одређених 

сегмената влашког културног наслеђа. 

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; 
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- утицај и изводљивост са становишта разрађености и 

изводљивости плана реализације пројекта; 

- капацитете са становишта стручних и професионалних 

референци предлагача пројекта, које одговарају 

предложеним циљевима и активностима пројекта. 

Добро су усклађени опис, значај и циљ пројекта. 

У значају пројекта јасно је идентификовано тренутно 

стање и потребе које из њега произилазе. 

Прецизно су наведени актери, мере и радње које ће 

довести до жељених резултата. 

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. 

23. 

ДАК 

Предузеће 

за радио 

телевизију 

и друге 

делатности 

д.о.о. 

Ћуприја 

Упознајмо 

се, ја сам 

Влах (Са не 

инталним, 

еу сунт 

Влах) 

Укупна вредност пројекта је 1.457.238,00 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 традиција влашке националне мањине, 

живот и обичаји. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 

позиву Конкурса утврђено је да пројекат испуњава 

критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта степена утицаја 

пројекта на квалитет информисања циљне групе. 

Циљ је усклађен са описом и значајем пројекта. 

Добро су дефинисане примарне и секундарне циљне групе. 

Тема је од изузетне важности за најширу циљну групу. 

Средства се додељују за персоналне и део оперативних 

трошкова. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 400.000,00 

динара. 

24. 

ДОО Istok 

Company 

Салаш 

Ам манкат 

бине 

Укупна вредност пројекта је 1.000.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 800.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је преплитање природне, културне и 
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гастрономске баштине, односно навике и обичаји влашке 

популације. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 

позиву Конкурса утврђено је да пројекат испуњава 

критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености новинарско 

истраживачког приступа; 

- капацитете са становишта стручних и професионалних 

референци предлагача пројекта, које одговарају 

предложеним циљевима и активностима пројекта. 

Тема је актуелна и друштвено ангажована. 

Добро су дефинисане примарне и секундарне циљне групе. 

Заступљен је истраживачки приступ у креирању медијског 

садржаја. 

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. 

25. 

Новинско 

издавачко 

привредно 

друштво 

Реч народа 

а.д. 

Пожаревац 

Од говора 

до писма 

Укупна вредност пројекта је 762.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 605.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је анализа препрека у остваривању права на 

сопствени језик и писмо, с обзиром да већ 10 година траје 

процес стандардизације влашког језика. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 

позиву Конкурса утврђено је да пројекат испуњава 

критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања јавног 

интереса у области јавног информисања; 

- значај пројекта са становишта усклађености пројекта са 

реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних 

група; 

- утицај и изводљивост са становишта степена утицаја 

пројекта на квалитет информисања циљне групе; 

- капацитете са становишта степена организационих и 

управљачких способности предлагача пројекта;  

- оправданост трошкова са становишта прецизности и 
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разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност 

предвиђеног трошка са пројектним активностима.  

Пројекат се бави приоритетном темом Конкурса. 

Пројекат негује истраживачки приступ који ће резултирати 

објавом текстова у штампаном издању и на порталу. 

Добро су усклађени опис, значај и циљ пројекта. 

Прецизно је дат предлог тема које ће бити обрађене. 

Захтев за суфинансирање пројекта је прихваћен у целини. 

26. 

Предузеће 

за рекламне 

услуге, 

медије и 

односе са 

јавношћу  

Presenting 

Media д.о.о. 

Смедерево 

Предрасуде 

о Власима - 

огроман и 

опасан 

терет 

Укупна вредност пројекта је 870.000,00 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. 

Сврха пројекта је да се разбију или умање предрасуде у 

јавности, које дисквалификују или дискриминишу влашку 

националну мањину. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 

позиву Конкурса утврђено је да пројекат испуњава 

критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са реалним 

проблемима циљне групе. 

Добро је постављен циљ пројекта. 

Добро су дефинисане примарне и секундарне 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. 

27. 

ЈУЖНА 

КАРПАТО

ЛОГИЈА 

КУЛТУРА 

СЕЋАЊА: 

Знаменити 

Власи - 

легенде 

Укупна вредност пројекта је 880.000,00 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. 
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које морају 

опстати 

Пројектом је предвиђен серијал текстова посвeћен 

знаменитим Власима и Влахињама Браничевског округа 

који су постигли успехе из разних области - уметност, 

култура, спорт, наука и на тај начин прославили влашку 

националну мањину. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 

позиву Конкурса утврђено је да пројекат испуњава 

критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта усклађености пројекта са 

реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних 

група; 

- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група. 

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са реалним 

проблемима циљне групе. 

У значају пројекта јасно је идентификовано тренутно 

стање и потребе које из њега произилазе. 

Медиј преко којег ће пројекат бити реализован има велики 

број посета на месечном нивоу. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 400.000,00 

динара. 

Пројекти на грчком језику 

28. 

Центар за 

информиса

ње, развој 

културе, 

демократије 

и цивилног 

друштва 

СДПЛУС 

Грчка 

заједница у 

Србији 

Укупна вредност пројекта је 958.510,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 766.425,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је континуирано извештавање о 

активностима грчке националне мањине. 

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 
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пројекта на квалитет информисања циљне групе. 

Тема одговара програмским приоритетима Конкурса. 

Добро су дефинисане примарне и секундарне циљне групе. 

План реализације активности детаљно је разрађен. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 400.000,00 

динара. 

Пројекти на мађарском језику 

29. 

Бечејско 

удружење 

младих 

Овде 

живим и 

стварам: 

Професион

алним 

информиса

њем до 

извесније 

будућности

: Itt élek és 

alkotok: 

Professzioná

lis 

tájékoztatàss

al egy 

biztosabb 

jövő felé 

Укупна вредност пројекта је 1.277.500,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 997.500,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је очување културног и језичког идентитета 

мађарске националне мањине у Србији, остваривање 

индивидуалних и колективних права Мађара у Србији, 

улога и значај просветних и културних удружења, 

неговање културе различитости, дијалога и толеранције и 

друго. 

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; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта.  

Тема одговара програмским приоритетима Конкурса. 

Наглашен је истраживачки приступ у обради теме. 

Добро су дефинисане примарне и секундарне циљне групе. 

Добро су образложене планиране активности. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 650.000,00 

динара. 

30. 

Фондација 

„Слобода 

штампе” 

Без 

језичких 

баријера 

Укупна вредност пројекта је 1.376.312,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 704.654,00 динара, што не прелази 80% 
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вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Циљ пројекта је креирање медијских садржаја који ће 

помоћи младима мађарске националне мањине да 

савладају језичке баријере. 

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;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са реалним 

проблемима циљне групе. 

У значају пројекта јасно је идентификовано тренутно 

стање и потребе које из њега произилазе. 

Добро су дефинисане примарне и секундарне циљне групе. 

Добро су образложене планиране активности. 

Средства се одобравају за персоналне трошкове. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 489.000,00 

динара. 

31. 

Независно 

друштво 

новинара 

Војводине 

AUTONÓM

IA – 

Медијски 

плурализам 

на 

мађарском 

језику 

Укупна вредност пројекта је 1.239.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 988.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је плурализам, слобода мишљења и 

отварање јавних дебата унутар припадника мађарске 

националне мањине, као и развијање интеркултуралности. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 
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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; 

- утицај и изводљивост са становишта разрађености и 

изводљивости плана реализације пројекта. 

Тема одговара програмским приоритетима Конкурса. 

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са реалним 

проблемима циљне групе. 

Добро су усклађени опис, значај и циљ пројекта. 

Планиран је велики број медијских објава. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 500.000,00 

динара. 

32. 

Santos-

Comerce 

друштво са 

ограничено

м 

одговорнош

ћу за радио 

– 

телевизијск

е 

активности 

увоз – извоз 

и услуге 

маркетинга, 

Зрењанин 

„NAPINDÍT

Ó” 

„ДНЕВНИ 

ПОКРЕТА

Ч” 

Укупна вредност пројекта је 1.127.400,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 870.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Пројектом је планирана производња радио емисија које ће 

пласирати информације намењене свим старосним 

структурама на мађарском језику, на теме из области 

културног и језичког идентитета, неговање културе 

различитости, дијалога и толеранције. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 

позиву Конкурса утврђено је да пројекат испуњава 

критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта усклађености пројекта са 

реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних 

група; 

- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 
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Добро су дефинисане примарне и секундарне циљне групе. 

Добро су образложене планиране активности. 

Прецизно су дефинисани очекивани резултати и 

индикатори којима се мери напредак у реализацији 

пројекта. 

Медиј има искуство у реализацији пројеката на ову тему, 

што се препознаје као предност. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 500.000,00 

динара. 

33. 

„Fox Media” 

д.о.о. 

производња

, трговина и 

услуге Бечеј 

Tisza-mente 

а 

történelmen 

kerеsztül 

(превод: 

Потиски 

регион кроз 

историју) 

Укупна вредност пројекта је 1.275.500,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 980.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта су приче о најзначајнијим особама, улицама 

у потиском региону, зградама - ко их је и зашто градио, 

парковима и трговима. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 

позиву Конкурса утврђено је да пројекат испуњава 

критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта усклађености пројекта са 

реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних 

група; 

- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група. 

Тема је актуелна и друштвено ангажована. 

Добро су дефинисане примарне и секундарне циљне групе. 

Добро су образложене планиране активности. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 500.000,00 

динара. 

34. 

Центар за 

информиса

ње Нови 

Кнежевац 

д.о.о 

Нови 

Кнежевац 

ŐRIZZÜK 

MEG 

ÖRÖKSÉG

ÜNKET 

(ЧУВАЈМО 

НАШЕ 

НАСЛЕЂЕ) 

Укупна вредност пројекта је 1.170.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 930.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је неговање и очување културе и традиције 

војвођанских Мађара, са акцентом на народне игре и 
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песме. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 

позиву Конкурса утврђено је да пројекат испуњава 

критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта усклађености пројекта са 

реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних 

група; 

- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група. 

Тема је актуелна и друштвено ангажована. 

У значају пројекта јасно је идентификовано тренутно 

стање и потребе које из њега произилазе. 

Добро су дефинисане примарне и секундарне циљне групе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 400.000,00 

динара. 

35. 

Друштво са 

ограничено

м 

одговорнош

ћу за 

телевизијск

у делатност 

Телевизија 

Кикинда 

Реч по реч -  

Szóról szóra 

Укупна вредност пројекта је 1.000.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 800.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Пројектом је предвиђена израда емисија у којима деца 

предшколског узраста Кикинде цртањем представљају 

разне појмове (воће, поврће, животиње...) са исписом на 

мађарском језику, а након тога их усмено излажу. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 

позиву Конкурса утврђено је да пројекат испуњава 

критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта.  

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са реалним 

проблемима циљне групе. 

У значају пројекта јасно је идентификовано тренутно 

стање и потребе које из њега произилазе. 
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Добро су одређени индикатори којима се прати напредак у 

реализацији пројекта.   

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 400.000,00 

динара. 

36. 

Радио Брег 

д.о.о. Тител 

Домовина 

је тамо где 

је породица 

Укупна вредност пројекта је 783.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 623.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта су разлози због којих мађарске породице из 

Србије одлазе у Мађарску, уз навођење примера  

војвођанских мађарских породица које су решиле да 

остану у Србији и уз подршку програма мађарске Владе 

покрену сопствени бизнис. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 

позиву Конкурса утврђено је да пројекат испуњава 

критеријуме, а нарочито:а 

- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта.  

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са реалним 

проблемима циљне групе. 

Тема је актуелна и друштвено ангажована. 

У значају пројекта јасно је идентификовано тренутно 

стање и потребе које из њега произилазе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 450.000,00 

динара. 

37. 

ИНФО – НБ Народне 

приче - 

драгуљ у 

круни 

мађарског 

наслеђа 

Укупна вредност пројекта је 829.500,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 662.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Пројектом је предвиђена израда видео стрипова на 

мађарском језику на теме из области традиције и историје 

припадника мађарске националне мањине. 

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

критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

- оправданост трошкова са становишта прецизности и 

разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност 

предвиђеног трошка са пројектним активностима. 

Реч је о осведочено квалитетном садржају са великим 

утицајем, па се подржава наставак реализације серијала. 

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са реалним 

проблемима циљне групе. 

Заступљени су иновативни елементи у креирању медијског 

садржаја. 

Пројекат се бави темом на аутентичан начин. 

Добро су дефинисане потребе и приоритети циљне групе. 

Захтев за суфинансирање пројекта је прихваћен у целини. 

38. 

Кристиан 

Дујмович 

ПР 

штампање 

Интернет 

штампарија 

Темерин 

Аматерско 

позориште - 

фактор 

очувања 

језичког и 

културног 

идентитета 

мађарске 

националне 

заједнице у 

Темерину 

Укупна вредност пројекта је 750.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

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

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта су догађаји, личности и проблематика 

локалног позоришног живота, односно допринос очувању 

културног и језичког идентитета мађарске националне 

мањине. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 

позиву Конкурса утврђено је да пројекат испуњава 

критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група. 

Тема одговара програмским приоритетима Конкурса. 

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са реалним 
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проблемима циљне групе. 

Заступљени су иновативни елементи у креирању медијског 

садржаја. 

Добро су дефинисане потребе и приоритети циљне групе. 

Садржај ће бити реализован у формату који је прилагођен 

циљној групи. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 500.000,00 

динара. 

Пројекти на македонском језику 

39. 

Предузеће 

за 

емитовање 

радио 

програма и 

трговину 

Радио 016 

д.о.о. 

Лесковац 

Наше приче 

- Нашите 

приказни 

Укупна вредност пројекта је 795.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 595.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је очување културног и језичког идентитета 

македонске националне мањине путем информисања о 

култури, језику и образовању. 

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; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Добро су усклађени опис, значај и циљ пројекта. 

Дат је предлог тема које ће бити обрађене. 

Добро су дефинисане примарне и секундарне циљне групе. 

Добро су одређени индикатори којима се прати напредак у 

реализацији пројекта.   

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 450.000,00 

динара. 

40. 

Зона плус 

д.о.о. Ниш 

Каде сте, 

Македончи

ња? 

Где сте, 

Македонци

Укупна вредност пројекта је 1.133.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 898.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 
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? Тема пројекта је рад, живот, интересовања, специфичан 

положај и активности припадника македонске националне 

мањине у организованим удружењима грађана у 15 

градова и места 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; 

- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Пројекат се бави приоритетном темом Конкурса. 

У значају пројекта јасно је идентификовано тренутно 

стање и потребе које из њега произилазе. 

Добро су дефинисане примарне и секундарне циљне групе. 

Добро су одређени индикатори којима се прати напредак у 

реализацији пројекта.   

Средства се додељују за персоналне трошкове и део 

оперативних. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 500.000,00 

динара. 

Пројекти на немачком језику 

41. 

Радио 

Фрушка 

гора д.о.о. 

за 

информатив

ну, 

маркетиншк

у и забавну 

делатност, 

Рума 

Немци у 

Војводини 

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 утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је живот, култура, обичаји и културне 

активности у Војводини, као и упознавање слушалаца са 

историјом, гастрономијом и фолклором Немаца у 

Војводини. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 
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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; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта.  

Добро су дефинисане примарне и секундарне циљне групе. 

Прецизно су дефинисани очекивани резултати и 

индикатори којима се мери напредак у реализацији 

пројекта. 

Подносилац има све капацитете, кадровске и техничке за 

реализацију пројекта. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 400.000,00 

динара. 

42. 

Предузеће 

за 

производњу 

и 

дистрибуци

ју РТВ 

програма, 

трговину и 

услуге ТВ 

Апатин, 

Друштво са 

ограничено

м 

одговорнош

ћу Апатин 

Када 

волиш, баш 

те брига да 

ли је 

девојка, 

ђевојка или 

дивојка 

Укупна вредност пројекта је 1.169.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 935.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је информисање немачке националне 

мањине у Србији, кроз представљање непознатих 

културних садржаја и институција. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 

позиву Конкурса утврђено је да пројекат испуњава 

критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта;  

- капацитете са становишта степена организационих и 

управљачких способности предлагача пројекта. 

Добро су дефинисане примарне и секундарне циљне групе. 



58 

 

Р.Б

. 

ПОДНОСИ

ЛАЦ 

ПРОЈЕКТ

А 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТ

А 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Прецизно су дефинисани очекивани резултати и 

индикатори којима се мери напредак у реализацији 

пројекта. 

Дат је предлог тема које ће бити обрађене. 

Медиј има искуство у реализацији пројеката на ову тему, 

што се препознаје као предност. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 400.000,00 

динара. 

Пројекти на ромском језику 

43. 

Информати

вни прес 

центар 

општине 

Владичин 

Хан д.о.о. 

Владичин 

Хан 

Роми са 

нама 

(Радијски 

програм на 

ромском 

језику) 

Укупна вредност пројекта је 1.225.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 980.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта су проблеми из живота припадника ромске 

националне мањине, као што су запошљавање, здравствена 

заштита, социјална заштита, комунални проблеми, 

инфраструктура, образовање и друго. 

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;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група. 

Наглашен је истраживачки приступ у обради теме. 

У значају пројекта јасно је идентификовано тренутно 

стање и потребе које из њега произилазе. 

Добро је образложен формат планираног медијског 

садржаја. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 500.000,00 

динара. 

44. 

Друштво за 

новинско 

издавачку 

делатност 

Ми, Роми Укупна вредност пројекта је 1.270.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 880.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 
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Дан Граф 

д.о.о. 

Београд 

(Врачар) 

којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је представљање ромске националне мањине 

као колективитета специфичног етничког и културног 

идентитета и традиције. 

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 предлагача пројекта;  

- капацитете са становишта неопходних ресурса за 

реализацију пројекта. 

Наглашен је истраживачки приступ у обради теме. 

Садржај ће бити реализован у новинама са националном 

дистрибуцијом. 

Садржај ће бити реализован преко медија који има добру 

читаност па се процењује велики утицај пројекта. 

Подносилац има све капацитете, кадровске и техничке за 

реализацију пројекта. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 400.000,00 

динара. 

45. 

Привредно 

друштво 

Телевизија 

Пирот д.о.о. 

Пирот 

Рома андо 

спорто 

Укупна вредност пројекта је 2.044.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 940.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Пројектом је предвиђено информисање ромске националне 

мањине на матерњем језику о темама од националног 

значаја. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 

позиву Конкурса утврђено је да пројекат испуњава 

критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања јавног 

интереса у области јавног информисања; 

- значај пројекта са становишта остваривања намене 

конкурса; 

- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта разрађености и 

изводљивости плана реализације пројекта. 
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Пројекат се бави једном од приоритетних тема Конкурса, 

препознајући добро проблеме и потребе циљне групе.  

Пројекат нуди креативан и иновативан приступ теми. 

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са реалним 

проблемима циљне групе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 740.000,00 

динара. 

46. 

Ани пресс 

д.о.о. 

Стратегија - 

то је мој 

живот 

E Strategija 

- i moro 

životo 

Укупна вредност пројекта је 679.326,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 540.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је Стратегија за социјално укључивање Рома 

и Ромкиња која се заснива на мерама и активностима које 

треба да допринесу смањењу сиромаштва и сузбијању 

дискриминације ромске националне мањине. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 

позиву Конкурса утврђено је да пројекат испуњава 

критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта;  

- утицај и изводљивост са становишта разрађености и 

изводљивости плана реализације пројекта. 

Тема одговара програмским приоритетима Конкурса. 

Тема је актуелна и друштвено ангажована. 

Наглашен је истраживачки приступ у обради теме. 

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. 

47. 

Новинско 

издавачко 

друштво 

Они долазе 

- успешни 

ромски 

Укупна вредност пројекта је 1.174.200,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 930.000,00 динара, што не прелази 80% 
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Романо 

Невипе, 

д.о.о.  

Београд 

(Раковица) 

ученици вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта су успешни и талентовани ученици основне 

школе, припадници ромске националне мањине. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 

позиву Конкурса утврђено је да пројекат испуњава 

критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања јавног 

интереса у области јавног информисања; 

- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група. 

Реч је о осведочено квалитетном садржају са великим 

утицајем, па се подржава наставак реализације серијала. 

Пројекат се, на оригиналан начин, бави једном од 

приоритетних тема Конкурса, препознајући добро 

проблеме и потребе циљне групе.  

Пројекат се бави темом на аутентичан начин. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 480.000,00 

динара. 

48. 

РТВ М 

д.о.о. 

Књажевац 

Информиса

ност 

Ромкиња за 

заштиту од 

насиља у 

породици 

Укупна вредност пројекта је 945.600,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 740.800,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је информисаност Ромкиња за заштиту од 

насиља у породици. 

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 

иновативног елемента у пројекту;  
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- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група. 

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са реалним 

проблемима циљне групе. 

Тема је актуелна и друштвено ангажована. 

У значају пројекта јасно је идентификовано тренутно 

стање и потребе које из њега произилазе. 

Добро су дефинисане примарне и секундарне циљне групе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 640.000,00 

динара. 

49. 

Врањска 

плус д.о.о 

Врање 

Нотама 

кроз живот 

- Notenca 

ano đivdipe 

Укупна вредност пројекта је 1.415.200,00 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 промоција ученика, припадника и 

припадница ромске националне мањине, Музичке школе 

„Стеван Мокрањац” у Врању. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 

позиву Конкурса утврђено је да пројекат испуњава 

критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања намене 

конкурса; 

- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености новинарско 

истраживачког приступа. 

Тема је актуелна и друштвено ангажована. 

Наглашен је истраживачки приступ у обради теме. 

Пројекат је детаљно разрађен са јасно формулисаним 

циљевима. 

Пројекат заговара интеркултурализам. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 600.000,00 

динара. 
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50. 

Зоран 

Николић 

ПР, 

Агенција за 

производњу 

радио и 

телевизијск

их програма 

Студио 101, 

Зајечар 

Барвалипе 

си џанђипе 

(богатство 

је знати) 

Укупна вредност пројекта је 984.000,00 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 информисање, едукација и укључивање 

Рома Тимочке крајине у свакодневно функционисање 

локалне заједнице, као и интерпретација и промоција 

мултикултурног наслеђа.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 

позиву Конкурса утврђено је да пројекат испуњава 

критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта усклађености пројекта са 

реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних 

група; 

- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група. 

У значају пројекта јасно је идентификовано тренутно 

стање и потребе које из њега произилазе. 

Добро су дефинисане примарне и секундарне циљне групе. 

Додатна вредност пројекта је укључивање циљне групе у 

реализацију садржаја.  

Медиј преко којег ће пројекат бити реализован има велики 

број посета на месечном нивоу. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 400.000,00 

динара. 

51. 

Привредно 

друштво за 

производњу 

и 

емитовање 

ТВ 

програма 

Телевизија 

Лесковац 

д.о.о. 

Живот Рома Укупна вредност пројекта је 1.307.000,00 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. 

Пројектом је предвиђена израда телевизијских емисија на 

теме из области образовања, становања, запошљавања, 

културе и музичког стваралаштва ромске националне 

мањине.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 

позиву Конкурса утврђено је да пројекат испуњава 

критеријуме, а нарочито: 
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- значај пројекта са становишта усклађености пројекта са 

реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних 

група; 

- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Тема одговара програмским приоритетима Конкурса. 

Тема је актуелна и друштвено ангажована. 

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. 

52. 

Радио 

телевизија 

Крушевац  

д.о.о. 

Крушевац 

НЕВИПЕ 

(дневна 

информати

вна емисија 

локалних и 

регионални

х вести на 

ромском 

језику) 

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. 

Пројектом је предвиђено емитовање емисија на ромском 

језику на теме из области политике, друштва, социјалне и 

здравствене заштите, образовања, културе, спорта и друго. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 

позиву Конкурса утврђено је да пројекат испуњава 

критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта усклађености пројекта са 

реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних 

група; 

- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група. 

Реч је о осведочено квалитетном садржају са великим 

утицајем, па се подржава наставак реализације серијала. 

Планиран је велики број медијских објава. 

У значају пројекта јасно је идентификовано тренутно 

стање и потребе које из њега произилазе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 



65 

 

Р.Б

. 

ПОДНОСИ

ЛАЦ 

ПРОЈЕКТ

А 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТ

А 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

целини. За реализацију пројекта додељено је 600.000,00 

динара. 

53. 

Радио 

телевизија 

Врање д.о.о. 

Врање 

Мој 

комшија - 

Мо 

комшија 

Укупна вредност пројекта је 1.290.680,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 1.000.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Пројектом је предвиђена реализација ТВ серијала на тему 

живота Рома и Срба у мешовитим ромско-српским 

насељима на територији града Врања.  

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 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са реалним 

проблемима циљне групе. 

Тема одговара програмским приоритетима Конкурса. 

Пројекат заговара интеркултурализам. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 850.000,00 

динара. 

54. 

Радио и 

телевизија 

Трстеник 

д.о.о. 

Номад арт Укупна вредност пројекта је 1.137.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 876.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је култура и уметност Рома. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 

позиву Конкурса утврђено је да пројекат испуњава 

критеријуме, а нарочито: 
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- значај пројекта са становишта усклађености пројекта са 

реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних 

група; 

- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група. 

Добро су дефинисане примарне и секундарне циљне групе. 

Планиране активности усмерене су на остваривање 

резултата пројекта. 

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 400.000,00 

динара. 

55. 

Пословно 

удружење 

асоцијације 

локалних и 

независних 

медија 

Локал прес 

Крагујевац 

Kote sijam 

amen 

odohte, 

phrala? - 

Где смо ми 

ту брате? 

Укупна вредност пројекта је 1.246.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 994.600,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је потреба, познавање и коришћење 

социјалних услуга од стране ромске популације са циљем 

повећања информисаности припадника ромске националне 

мањине о приступу услуга социјалне заштите у Београду и 

Нишу. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 

позиву Конкурса утврђено је да пројекат испуњава 

критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања јавног 

интереса у области јавног информисања; 

- значај пројекта са становишта остваривања намене 

конкурса; 

- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Наглашен је истраживачки приступ у обради теме. 

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са реалним 
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проблемима циљне групе. 

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 500.000,00 

динара. 

56. 

Удружење 

грађана 

Лесковачки 

круг 

Изјасни се Укупна вредност пројекта је 910.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 710.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је попис становништва у 2022. години са 

циљем информисања припадника ромске националне 

мањине о значају изјашњавања на предстојећем пописном 

циклусу. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 

позиву Конкурса утврђено је да пројекат испуњава 

критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;   

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта степена утицаја 

пројекта на квалитет информисања циљне групе. 

Тема је актуелна и друштвено ангажована. 

У значају пројекта јасно је идентификовано тренутно 

стање и потребе које из њега произилазе. 

Прецизно је дат предлог тема које ће бити обрађене. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 500.000,00 

динара. 

57. 

Друштво са 

ограничено

м 

одговорнош

ћу Add 

production  

Крушевац 

AMAL 

AMALESK

E (Друг 

другу) 

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 књижевно стваралаштво на језицима 

двеју националности како би се на тај начин од најранијег 

узраста створио осећај за поштовањем и неговањем 

различитости, смањењем дискриминације и повећањем 

јединства међу припадницима различитих националности, 
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језика и култура. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 

позиву Конкурса утврђено је да пројекат испуњава 

критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- 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. 

Пројекат се бави темом на аутентичан начин. 

Пројекат заговара интеркултурализам. 

Пројекат има и едукативни карактер. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 800.000,00 

динара. 

58. 

АРТЕМИД

А Медиа 

Документар

ни филм 

„Palo 

hasaibe” 

Укупна вредност пројекта је 675.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 520.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је унапређење превенције насиља у 

породицама ромске популације, а кроз израду 

документарног филма. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 

позиву Конкурса утврђено је да пројекат испуњава 

критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености новинарско 

истраживачког приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

- економску оправданост предлога буџета у односу на циљ 

и пројектне активности. 

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са реалним 
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проблемима циљне групе. 

Наглашен је истраживачки приступ у обради теме. 

Додатна вредност пројекта је прилагођавање садржаја 

слепим и слабовидим лицима.  

Захтев за суфинансирање пројекта је прихваћен у целини. 

59. 

Бранко 

Пешић ПР 

Агенција за 

информатив

но 

издавачку 

делатност и 

маркетинг 

РИС 

МЕДИА 

Бор 

Живот на 

ивици 

рудника 

Укупна вредност пројекта је 825.000,00 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 живот у неформалним ромским насељима 

у Бору и шта доноси Локални акциони план за социјално 

укључивање Рома и Ромкиња у граду Бору за период од 

2023. године. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 

позиву Конкурса утврђено је да пројекат испуњава 

критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта.  

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са реалним 

проблемима циљне групе. 

Тема је актуелна и друштвено ангажована. 

Добро су дефинисане примарне и секундарне циљне групе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 460.000,00 

динара. 

Пројекти на румунском језику 

60. 

Центар за 

професиона

лизацију 

медија и 

медијску 

писменост 

Банатска 

линија 

успеха - 

амбасадори 

румунске 

националне 

мањине у 

Укупна вредност пројекта је 1.020.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 810.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Пројектом је предвиђено објављивање серијала радијских 

емисија о припадницима румунске националне мањине у 
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свету Србији који су остварили успешне каријере и резултате 

широм света захваљујући свом образовању, усавршавању 

и посвећеном раду. 

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 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група. 

Тема одговара програмским приоритетима Конкурса. 

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са реалним 

проблемима циљне групе. 

Наглашен је истраживачки приступ у обради теме. 

Добро је образложен начин реализације пројекта. 

Пројекат има и едукативни карактер. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 470.000,00 

динара. 

Пројекти на русинском језику 

61. 

Тврђава 

1780 д.о.о. 

Нови Сад 

Русинске 

цркве у 

Војводини 

Укупна вредност пројекта је 634.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 504.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је историја русинских цркава у Војводини и 

њихов значај за окупљање русинске националне мањине. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 

позиву Конкурса утврђено је да пројекат испуњава 

критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености новинарско 

истраживачког приступа; 



71 

 

Р.Б

. 

ПОДНОСИ

ЛАЦ 

ПРОЈЕКТ

А 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТ

А 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта;  

- оправданост трошкова са становишта прецизности и 

разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност 

предвиђеног трошка са пројектним активностима. 

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са реалним 

проблемима циљне групе. 

Наглашен је истраживачки приступ у обради теме. 

Захтев за суфинансирање пројекта је прихваћен у целини. 

Пројекти на руском језику 

62. 

Културно 

информатив

но 

просветно 

удружење 

Просперите

т 

Једног смо 

рода 

Укупна вредност пројекта је 1.000.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 800.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта су животне приче Руса у форми радио 

емисија. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 

позиву Конкурса утврђено је да пројекат испуњава 

критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености новинарско 

истраживачког приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група. 

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са реалним 

проблемима циљне групе. 

Наглашен је истраживачки приступ у обради теме. 

Добро је образложен формат планираног медијског 

садржаја. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 500.000,00 

динара. 

Пројекти на словачком језику 
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63. 

Ирена 

Кукило пр 

производња 

аудио-

визуелних 

производа 

СЛОВМЕД

ИА Стара 

Пазова 

Medailónik 

– Поетска 

реч Словака 

у 

Војводини 

Укупна вредност пројекта је 864.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 691.200,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је представљање истакнутих савремених 

писаца Словака који су својим делима и радом у свим 

областима друштва допринели да словачка национална 

мањина буде примећена у друштвеној заједници. 

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;  

- значај пројекта са становишта заступљености новинарско 

истраживачког приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група. 

Тема је актуелна и друштвено ангажована. 

Добро су образложене планиране активности. 

Пројекат је детаљно разрађен са јасно формулисаним 

циљевима. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 450.000,00 

динара. 

64. 

Предузеће 

за 

информиса

ње Радио 

телевизија 

Стара 

Пазова 

д.о.о.  Стара 

Пазова 

Како се 

каже... (Ako 

se povie...) 

Укупна вредност пројекта је 888.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 710.400,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је указивање на најчешће језичке грешке 

које се јављају у свакодневном говору старопазовачких 

Словака. 

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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- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености новинарско 

истраживачког приступа; 

- капацитете са становишта стручних и професионалних 

референци предлагача пројекта, које одговарају 

предложеним циљевима и активностима пројекта. 

Пројекат нуди креативан и иновативан приступ теми. 

У значају пројекта јасно је идентификовано тренутно 

стање и потребе које из њега произилазе. 

Садржај ће бити реализован у формату који је прилагођен 

циљној групи. 

Добро су дефинисане потребе и приоритети циљне групе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 500.000,00 

динара. 

65. 

Нови радио 

Петровец 

д.о.о. зa 

информиса

ње Бачки 

Петровац 

Наши 

корени - 

наши 

салаши 

Naše korene 

- naše salaše 

Укупна вредност пројекта је 973.986,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 763.986,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је фокусирање на свакодневне проблеме у 

селима са којима се сусреће словачка национална мањина. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 

позиву Конкурса утврђено је да пројекат испуњава 

критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености новинарско 

истраживачког приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група. 

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са реалним 

проблемима циљне групе. Пројекат се бави темом на 

аутентичан начин. Тема је актуелна и друштвено 

ангажована. Наглашен је истраживачки приступ у обради 

теме. Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 500.000,00 

динара. 
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66. 

Wagner 

production 

д.о.о. 

NÁDHERA 

SLOVENSK

ÉHO 

SLOVA 

(Информис

ање о 

животу 

Словака на 

територији 

Града 

Панчева и 

Јужног 

Баната) 

Укупна вредност пројекта је 1.278.000,00 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 информисање словачке националне 

мањине на теме из области образовања, културе, заштите 

животне средине, социјалних потреба и друго. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 

позиву Конкурса утврђено је да пројекат испуњава 

критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Тема је актуелна и друштвено ангажована. 

Добро су усклађени опис, значај и циљ пројекта. 

Добро су дефинисане потребе и приоритети циљне групе. 

Садржај ће бити емитован на медију који има добру 

слушаност у зони покривања. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 500.000,00 

динара. 

67. 

Друштво са 

ограничено

м 

одговорнош

ћу 

Телевизија 

Фрушка 

гора Рума 

„Словаци у 

мом крају” 

„Slováci v 

mojom 

kraji” 

Укупна вредност пројекта је 1.050.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 840.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је живот, обичаји, култура и гастрономија 

словачке националне мањине у Војводини. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 

позиву Конкурса утврђено је да пројекат испуњава 

критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 
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планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта.  

Пројекат се бави приоритетном темом Конкурса. 

Тема је актуелна и друштвено ангажована. 

Добро су дефинисане примарне и секундарне циљне групе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 814.000,00 

динара. 

Пројекти на словеначком језику 

68. 

Владимир 

Шојат ПР 

Производњ

а 

кинематогр

афских 

дела, аудио 

визуелних 

производа и 

телевизијск

ог програма 

Фракција-

Филмска 

револуцион

арна акција 

Словенци у 

Београду 

Укупна вредност пројекта је 920.375,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 566.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је реализација кратких филмских записа о 

значајним личностима које су живеле у Србији, а били су 

пореклом Словенци. 

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 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености новинарско 

истраживачког приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Пројекат се, на оригиналан начин, бави једном од 

приоритетних тема Конкурса. Заступљени су иновативни 

елементи у креирању медијског садржаја. Заступљен је 

истраживачки приступ у креирању медијског садржаја. 



76 

 

Р.Б

. 

ПОДНОСИ

ЛАЦ 

ПРОЈЕКТ

А 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТ

А 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Садржај ће бити емитован преко медија који има 

националну покривеност. 

Захтев за суфинансирање пројекта је прихваћен у целини. 

Пројекти на хрватском језику 

69. 

Хрватско 

удружење 

новинара 

„КРО-ЊУЗ” 

Радијски 

програм на 

хрватском 

језику 

„Хрватски 

валови” 

Укупна вредност пројекта је 726.000,00 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. 

Пројектом је предвиђена израда радио емисија на теме из 

области политике, друштва, науке, економије, екологије, 

културе и спорта. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 

позиву Конкурса утврђено је да пројекат испуњава 

критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Тема одговара програмским приоритетима Конкурса. Тема 

је актуелна и друштвено ангажована. Добро су усклађени 

опис, значај и циљ пројекта. 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. 

70. 

Хрватско 

културно 

друштво 

Владимир 

Назор 

Станишић 

Недељна 

једносатна 

информати

вна радио 

емисија 

„Хрватски 

глас” 

Укупна вредност пројекта је 900.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 400.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Пројектом је предвиђено информисање припадника 

хрватске националне мањине о активностима културно-

уметничких друштава, појединаца, Националног савета, 

католичке цркве, као и о другим активностима од значаја 

за живот и рад грађана хрватске националне мањине.  

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

критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта усклађености пројекта са 

реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних 

група; 

- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група. 

Из приложеног синопсиса јасно се види на који начин ће 

садржај бити реализован.  

Детаљно је разрађен сценарио сваке епизоде. 

Добро су дефинисане потребе и приоритети циљне групе. 

Захтев за суфинансирање пројекта је прихваћен у целини. 

71. 

Телевизија 

спорта и 

здравља 

СОС 

КАНАЛ 

ПЛУС д.о.о. 

Београд 

Националне 

мањине у 

српском 

спорту 

Укупна вредност пројекта је 2.000.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 1.000.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је неговање културе различитости, дијалога 

и толеранције 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;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Тема је актуелна и друштвено ангажована. Подносилац 

има неопходне капацитете за реализацију планираних 

активности.  Садржај ће бити емитован на регионалној 
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телевизији која има добру гледаност у зони покривања. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 800.000,00 

динара. 

72 

Градска М 

телевизија 

д.о.о. 

Сријемци у 

Срему 

Укупна вредност пројекта је 873.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 693.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је попис становништва који је најављен за 

октобар ове године, изјашњавање хрватских породица на 

предстојећем попису, настава која се одвија у школама на 

хрватском језику, али и традиција, обичаји и фолклор 

хрватске националне мањине. 

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 

иновативног елемента у пројекту;  

- 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. 

Тема је актуелна и друштвено ангажована. Наглашен је 

истраживачки приступ у обради теме. Јасно су дефинисане 

програмске целине које ће бити обрађене. У значају 

пројекта јасно је идентификовано тренутно стање и 

потребе које из њега произилазе. Детаљно је разрађен 

сценарио сваке епизоде. 

Захтев за суфинансирање пројекта је прихваћен у целини. 

Пројекти на чешком језику 

73. 

Нопеа Сећање -  

Paměť 

Укупна вредност пројекта је 514.100,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 410.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 
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којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта су догађаји и људи који су својим делима и 

стваралачким достигнућима надмашили време и простор у 

коме су живели. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 

позиву Конкурса утврђено је да пројекат испуњава 

критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта усклађености пројекта са 

реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних 

група; 

- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група. 

Тема је актуелна и друштвено ангажована. У значају 

пројекта јасно је идентификовано тренутно стање и 

потребе које из њега произилазе. Добро су дефинисане 

примарне и секундарне циљне групе. 

Захтев за суфинансирање пројекта је прихваћен у целини. 

Вишејезични пројекти 

74. 

Градитељи Свет је игра Укупна вредност пројекта је 820.000,00 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 обичаји у којима су главни актери деца. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у јавном 

позиву Конкурса утврђено је да пројекат испуњава 

критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености новинарско 

истраживачког приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група. 

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са реалним 

проблемима циљне групе. 

Пројекат се бави темом на аутентичан начин. 
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У значају пројекта јасно је идентификовано тренутно 

стање и потребе које из њега произилазе. 

Захтев за суфинансирање пројекта је прихваћен у целини. 

75. 

Радио 

Суботица -  

Szabadkai 

Radio д.о.о. 

Суботица 

Образовање 

мањина - 

теорија и 

пракса 

Укупна вредност пројекта је 1.305.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 997.500,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је образовање на језицима мањина, 

мађарске, хрватске и буњевачке националне мањине. 

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 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Тема је актуелна и друштвено ангажована. 

У значају пројекта јасно је идентификовано тренутно 

стање и потребе које из њега произилазе. 

Добро су дефинисане примарне и секундарне циљне групе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 800.000,00 

динара. 

76. 

Академска 

иницијатива 

Форум10 

Перспектив

е 

интеркулту

рализма: 

равноправн

а 

интеракција 

Укупна вредност пројекта је 1.088.500,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 847.500,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је подизање свести грађана и грађанки о 

значају интеркултурализма посматраног у контексту 
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идентитета 

и култура 

отворених питања и позитивних примера одређених 

националних мањина (Албанци, Бошњаци, Роми и 

Русини). 

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 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са реалним 

проблемима циљне групе. 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 608.000,00 

динара. 

77. 

Ромски 

Медијски 

Сервис - 

РМС 

Дијалог са 

тобом и са 

самим 

собом 

Укупна вредност пројекта је 1.248.800,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 978.800,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. 

Тежња пројекта је подизање нивоа знања и свести о 

ромској и јеврејској култури и историји кроз медијске 

садржаје са циљем јачања и очувања националног 

идентитета унутар самих мањинских заједница. 

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 
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иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група. 

Тема је актуелна и друштвено ангажована. У значају 

пројекта јасно је идентификовано тренутно стање и 

потребе које из њега произилазе. Добро су дефинисане 

примарне и секундарне циљне групе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 400.000,00 

динара. 

78. 

ДОО Istok 

company 

Салаш 

Влашка-

магија-

медијска 

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. 

Пројектом је предвиђена израда телевизијских емисија на 

тему истине, историје и обичаја Влаха и последицама 

нестручног медијског представљања влашке националне 

мањине. 

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;  

- значај пројекта са становишта заступљености новинарско 

истраживачког приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта степена утицаја 

пројекта на квалитет информисања циљне групе. 

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са реалним 

проблемима циљне групе. Наглашен је истраживачки 

приступ у обради теме. Добро су дефинисане примарне и 

секундарне циљне групе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 500.000,00 

динара. 
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1. 

Радио 

телевизија 

Бујановац 

д.о.о. 

Обичаји нас 

одређују 

Укупна вредност пројекта је 934.820,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 745.620,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта су традиционални албански обичаји 

који су на путу нестајања. 

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;  

- економску оправданост предлога буџета у односу 

на циљ и пројектне активности. 

Нема иновативног елемента у креирању медијског 

садржаја. 

Прешироко су опредељене циљне групе. 

2. 

Радио 

Медвеђа д.о.о. 

Медвеђа 

Безбедност 

младих на 

интернету - не 

веруј свему 

што видиш на 

друштвеним 

мрежама 

(Албански 

језик) 

Укупна вредност пројекта је 898.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 713.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је заштита младих припадника 

албанске националне мањине на интернету на 

територији општине Медвеђа. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 



84 

 

Р.Б. 

ПОДНОСИЛ

АЦ 

ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

- оправданост трошкова са становишта прецизности и 

разрађености буџета пројекта, који показује 

усклађеност предвиђеног трошка са пројектним 

активностима. 

Кључни елементи пријаве оскудно су наведени. 

Пројекат није јасно дефинисан у смислу предмета и 

циља. 

Пројекат је оскудно образложен, недоречен. 

3. 

Центар за 

демократију и 

едукацију – 

Долина 

Седам тачака 

Укупна вредност пројекта је 956.000,00 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 су преговори Срба и Албанаца на југу 

Србије о интеграцији албанске националне мањине у 

институције Републике Србије. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта;  

- оправданост трошкова са становишта прецизности и 

разрађености буџета пројекта, који показује 

усклађеност предвиђеног трошка са пројектним 

активностима. 

Прешироко су опредељене циљне групе. 

Погрешно су дефинисани индикатори резултата 

пројекта. 

Буџет је нереално дефинисан.   

4. 

Фљутра Јахиу 

ПР агенција за 

консултантске 

активности 

Media Index 

Информација 

за нас 

Укупна вредност пројекта је 840.000,00 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 информисање грађана са југа 

Србије, посебно из општина Прешево, Бујановац и 

Медвеђа о темама значајним за њихов друштвени, 

културни и економски живот.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 
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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. 

Пројекат нема прецизирану тему, већ се односи на 

редовну активност медија, што није у складу са 

наменом Конкурса. 

Нема иновативног елемента у креирању медијског 

садржаја. 

Пројекат је оскудно образложен, недоречен. 

Буџет технички није исправан. 

5. 

Санџак 

Телевизија 

д.о.о. Нови 

Пазар 

Санџак и 

Бошњаци 

Укупна вредност пројекта је 2.040.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 1.000.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројектом је предвиђена израда медијских садржаја 

на тему села и сеоског подручја Новог Пазара. 

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 мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта;  

- утицај и изводљивост са становишта разрађености и 

изводљивости плана реализације пројекта; 

- економску оправданост предлога буџета у односу 

на циљ и пројектне активности. 

Кључни елементи пријаве оскудно су наведени. 

Пројекат није јасно дефинисан у смислу предмета и 

циља. 

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. 

6. 
Инфо центар 

д.о.о. Тутин 
Мој завичај 

Укупна вредност пројекта је 2.274.000,00 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 сеоско подручје Тутина, проблеми 



86 

 

Р.Б. 

ПОДНОСИЛ

АЦ 

ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

живота на селу, могућа решења и позитивне приче. 

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 мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта;  

- утицај и изводљивост са становишта разрађености и 

изводљивости плана реализације пројекта; 

- економску оправданост предлога буџета у односу 

на циљ и пројектне активности. 

Кључни елементи пријаве оскудно су наведени. 

Пројекат није јасно дефинисан у смислу предмета и 

циља. 

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. 

7. 

Друштво за 

радио и 

дифузију Тим 

радио д.о.о. 

Прњавор 

Од Рамазана 

до Бајрама 

Укупна вредност пројекта је 592.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 440.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је живот и рад муслимана, са акцентом 

на теме из области вере, традиције, обичаја и 

културе. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања циљне 

групе. 

Погрешно су дефинисани индикатори резултата 

пројекта. 

Очекивани резултати нису мерљиви. 

Подносилац пројекта у пројекту не разликује 

конфесионалну/верску припадност од националне, те 

у том смислу није препознат утицај на квалитет 

информисања бошњачке националне мањине. 
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8. 

Бошњачка 

заједница 

културе 

Препород 

Казаљка 

Укупна вредност пројекта је 1.200.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 840.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је развој друштвеног мултикулурног 

окружења које је и шанса и изазов за појединца који 

живи у савременој мултиетничкој заједници. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта;  

- оправданост трошкова са становишта прецизности и 

разрађености буџета пројекта, који показује 

усклађеност предвиђеног трошка са пројектним 

активностима. 

Нема иновативног елемента у креирању медијског 

садржаја. 

Пројекат није јасно дефинисан у смислу предмета и 

циља. 

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. 

Не сагледава се остваривост датих резултата. 

9. 

Удружење 

грађана 

Journalistic 

plan 

ТВ серијал о 

традиционалн

ој бошњачкој 

кухињи 

„СОФРА” 

Укупна вредност пројекта је 1.020.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 635.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројектом је предвиђена израда медијских садржаја 

којима се представљају бошњачка јела, а са циљем 

очувања нематеријалног културног наслеђа Бошњака 

у Србији. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

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

приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Нема иновативног елемента у креирању медијског 

садржаја. 

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. 

Прешироко су опредељене циљне групе. 

Погрешно су дефинисани индикатори резултата 

пројекта. 

10. 

Центар за 

развојну 

политику и 

сарадњу 

Панађури, 

сабори и 

вашари - 

Културно 

наслеђе и 

идентитет 

националних 

заједница у 

Србији 

Укупна вредност пројекта је 951.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 706.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је нематеријално културно наслеђе 

Балкана, односно вашари, а планираним медијским 

садржајима се обрађују вашари на Пештерској 

висоравни, у Војводини и Источној Србији. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта;  

- економску оправданост предлога буџета у односу 

на циљ и пројектне активности. 

Серијал се емитује годинама уназад и има устаљен 

начин реализације, а пројекат не нуди иновативне 
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елементе. 

Прешироко су опредељене циљне групе. 

Предвиђене ставке у буџету нису у сагласности са 

планом производње медијског садржаја. 

11. 

Прибојска 

иницијатива 

за младе и 

умрежавање 

цивилног 

сектора 

Презентације 

културног 

идентитета 

бошњачке 

националне 

мањине 

Укупна вредност пројекта је 909.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 645.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је нематеријално културног наслеђе 

Бошњака у Србији са акцентом на усмену епику 

Бошњака, женске свадбарске песме уз тепсију, 

санџачка лексика у босанском језику и хићаје. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања циљне 

групе; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Нема иновативног елемента у креирању медијског 

садржаја. 

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. 

Пројекат не одражава реалне проблеме и потребе 

циљне групе.  

12. А1-НЕТ 

У нове 

изазове и 

анализе - 

уређивачка 

политика 

мањинских 

медија 

Укупна вредност пројекта је 1.158.300,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 901.500,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је положај мањинских медија са 

акцентом на проблем обезбеђења независности 

уређивачке политике и унапређења капацитета.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

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

приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не нуди 

иновативни приступ па се не сагледава допринос 

квалитету информисања циљне групе. 

Пројекат не одражава реалне проблеме и потребе 

циљне групе.  

Не сагледава се остваривост датих резултата. 

13. 
Културни 

центар Замбак 

Златни 

изданци 

Укупна вредност пројекта је 2.065.905,07динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 915.225,07 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта су медијски садржаји којима се 

представљају успешна деца и млади из области 

књижевности, музике, ликовне уметности, спорта, 

фотографије, образовања, хуманитарних активности 

и различитих хобија.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта;  

- оправданост трошкова са становишта прецизности и 

разрађености буџета пројекта, који показује 
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усклађеност предвиђеног трошка са пројектним 

активностима. 

Нема иновативних елемената ни истраживачког 

приступа у обради теме, већ је акценат на промоцији 

постојећих потенцијала, што не доприноси квалитету 

информисања циљне групе.    

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. 

Нису добро дефинисане циљне групе у односу на 

циљ пројекта. 

Прешироко су опредељене циљне групе. 

Опис активности није разрађен. 

14. 

Алем 

Ровчанин ПР 

Производња 

телевизијског 

програма ПП 

медиа 

Информисање 

припадника 

бошњачке 

националне 

мањине на 

матерњем 

језику 

Укупна вредност пројекта је 975.000,00 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 информисање припадника бошњачке 

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 усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Нема иновативног елемента у креирању медијског 

садржаја. 

Нису добро дефинисане циљне групе у односу на 

циљ пројекта. 

Погрешно су дефинисани индикатори резултата 

пројекта. 

Очекивани резултати нису мерљиви. 
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15. 

Иван Николић 

ПР делатност 

новинских 

агенција IN-

MEDIA.NET 

Чачак 

Богато 

бошњачко 

културно-

историјско 

наслеђе на 

територији 

Западне 

Србије: 

Информисање 

припадника 

националне 

мањине на 

матерњем 

језику 

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 представљање вредности које су 

оставиле траг у времену и боље дефинишу бошњачку 

заједницу као такву. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта;  

- економску оправданост предлога буџета у односу 

на циљ и пројектне активности. 

Нема иновативног елемента у креирању медијског 

садржаја. 

Пројекат не одражава реалне проблеме и потребе 

циљне групе.  

Не сагледава се остваривост датих резултата. 

Нереално су дефинисани трошкови имајући у виду 

планирани број медијских садржаја. 

16. 

Mилош 

Стошић ПР 

Агенција за 

маркетинг 

Skay media 

team 

Ранутовац 

Bugarin sam, 

time se 

ponosim i 

dičim - Аз съм 

българин и се 

гордея с това 

Укупна вредност пројекта је 1.269.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 675.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је очување културе, обичаја и 

традиције бугарске националне мањине кроз 

медијске садржаје који приказују разне догађаје у 

бугарској култури са упоредним приказом српских 

обичаја.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 
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приоритетима циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Нема иновативних елемената ни истраживачког 

приступа у обради теме, већ је акценат на промоцији 

постојећих потенцијала, што не доприноси квалитету 

информисања циљне групе.    

Кључни елементи пријаве оскудно су наведени. 

Пројекат је оскудно образложен, недоречен. 

Нису добро дефинисане циљне групе у односу на 

циљ пројекта. 

Не сагледава се остваривост датих резултата. 

17. 

Радио 

телевизија 

Belle Amie 

д.о.о Ниш 

Под истим 

кровом 

(Под същия 

покрив) 

Укупна вредност пројекта је 1.988.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 994.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је информисање и економско 

оснаживање бугарске националне мањине на југу и 

истоку Србије са посебним акцентом на унапређење 

положаја незапослених.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Тема је прешироко постављена, без јасног фокуса. 

Опис активности није разрађен. 

Нема иновативних елемената ни истраживачког 

приступа у обради теме, већ је акценат на промоцији 

постојећих потенцијала, што не доприноси квалитету 

информисања циљне групе.    
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18. 

CITY SMART 

CLUB о.д. 

Ниш 

Стихове за 

вечна любов – 

Стихови за 

вечну љубав 

Укупна вредност пројекта је 1.261.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 1.000.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је промовисање књижевне, посебно 

поетске заоставштине познатих бугарских песника, 

песникиња и писаца, њихово стваралаштво и живот 

са посебним акцентом на нераскидиве везе неких од 

њих са Србијом и српским ствараоцима. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа. 

Нема иновативног елемента у креирању медијског 

садржаја. Опис пројекта и начин реализације није у 

складу са постављеним циљевима. Пројекат није 

јасно дефинисан у смислу предмета и циља. 

19. Креатисимо 

Култура 

Бугара на 

територији 

југоисточне 

Србије 

Укупна вредност пројекта је 1.420.000,00 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 проучавање и презентовање 

традиције и културе бугарске националне мањине у 

југоисточном делу 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; 

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 
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индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта.  

Нема иновативног елемента у креирању медијског 

садржаја. Пројекат није јасно дефинисан у смислу 

предмета и циља. Пројекат није разрађен, а у неким 

деловима је и нејасан. Из датог описа се не види шта 

је намера и циљ пројекта. 

20. 

Центар за 

културу, 

информисање 

и заштиту 

права 

националних 

мањина 

Развитие 

Корак ка 

побољшању 

демографске 

слике 

Босилеграда 

Укупна вредност пројекта је 762.000,00 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 информисање о демографској 

ситуацији у Босилеграду и могућностима повећања 

наталитета, односно смањења беле куге. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта.  

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. Очекивани резултати 

нису мерљиви. Садржај примарно има промотивни, а 

секундарно информативни карактер. 

Нереално су дефинисани трошкови имајући у виду 

планирани број медијских садржаја. 

21. 

Данијела 

Апостолов 

Виденов ПР 

Агенција за 

кинематограф

ску и 

телевизијску 

продукцију  

Dip production 

Димитровград 

Чувари 

школског 

звона 

Пазители на 

училищния 

звънец 

Укупна вредност пројекта је 666.500,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 523.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је промоција образовних и културно-

историјских вредности бугарске националне мањине 

у општини Димитровград и селу Жељуша са 

најстаријом школом у овом крају, а у циљу едукације 

деце и младих, промовисања мултикултуралности и 

унапређења јавног информисања на бугарском 

језику. 
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Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Не сагледава се остваривост датих резултата. 

Очекивани резултати нису мерљиви. 

22. 

Буњевачки 

медиа центар 

д.о.о. 

Суботица 

Значајни 

Буњевци у 

очувању 

идентитета 

Укупна вредност пројекта је 690.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 515.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројектом је предвиђена израда медијских садржаја у 

штампаном медију на буњевачком језику у којем ће 

се обрађивати теме о значају и улози личности и 

удружења у очувању националног идентитета 

Буњеваца. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта.  

Серијал се емитује годинама уназад и има устаљен 

начин реализације, а пројекат не нуди иновативне 

елементе. Не сагледава се остваривост датих 

резултата. Погрешно су дефинисани индикатори 

резултата пројекта. Очекивани резултати нису 

мерљиви. 

23. 

Удружење 

грађана 

Буњевачки 

Вести - висти 

на 

буњевачком 

Укупна вредност пројекта је 570.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 440.000,00 динара, што не прелази 80% 
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омладински 

центар 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројектом је предвиђено информисање путем 

интернет медија на буњевачком језику у форми блиц 

вести. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа. 

Пројекат нема прецизирану тема, већ се односи на 

редовну активност медија, што није у складу са 

наменом Конкурса. Нема иновативног елемента у 

креирању медијског садржаја. У значају пројекта 

нису идентификоване потребе циљних група. 

24. 
YU ECO д.о.о. 

Суботица 

Култура, 

традиција и 

обичаји 

Буњеваца 

Укупна вредност пројекта је 1.505.200,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 987.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је приказивање историје, живота, 

положаја и проблема буњевачке националне мањине. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Нема иновативног елемента у креирању медијског 

садржаја. Очекивани резултати нису мерљиви. 

Медијски садржај није јасно дефинисан. Нема увида 

у теме које ће бити обрађене. 
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25. 

Удружење 

грађана 

Буњевачка 

матица 

Ја диваним и 

тиме се 

поносим 

Укупна вредност пројекта је 510.500,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 407.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта су буњевачки књижевници, значај 

буњевачког језика, а са циљем упознавања јавности 

са знаменитим Буњевцима. 

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; 

- оправданост трошкова са становишта прецизности и 

разрађености буџета пројекта, који показује 

усклађеност предвиђеног трошка са пројектним 

активностима. 

Прешироко су опредељене циљне групе. 

Планиран је велики број објава, али нису 

прецизиране појединачне теме, што доводи у питање 

остваривост циља. 

Буџет није добро испланиран, јер су предвиђене 

позиције које се не односе на производњу медијског 

садржаја. 

26. 

Друштво за 

спољну и 

унутрашњу 

трговину на 

велико и мало 

услуге и 

кооперације 

Sat-TV 

communication

s експорт-

импорт д.o.o. 

Пожаревац 

Власи као 

европска 

културна 

баштина 

Укупна вредност пројекта је 1.211.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 968.800,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројекат се бави очувањем нематеријалне баштине, 

неговањем обичаја и традиције влашке националне 

мањине. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 
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индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не нуди 

иновативни приступ па се не сагледава допринос 

квалитету информисања циљне групе. 

Тема је прешироко постављена, без јасног фокуса. 

27. 

МОТО БОЕМ 

ТРАНС д.о.о. 

Неготин 

НУНТА 

ВЛАХИЛОР 

(Влашка 

свадба) 

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 приказивање влашке свадбе на 

југоистоку Србије, као феномена тог краја. 

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;  

- утицај и изводљивост са становишта разрађености и 

изводљивости плана реализације пројекта. 

Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не нуди 

иновативни приступ па се не сагледава допринос 

квалитету информисања циљне групе. 

Очекивани резултати нису мерљиви. 

Приложени синопсис није усклађен са предлогом 

пројекта. 

28. 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу 

Радио Магнум 

Зајечар 

Наша прича 

(Поваста 

аностра) 

Укупна вредност пројекта је 957.600,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 765.600,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је неговање и очување влашке 

нематеријалне културне баштине, односно влашког 

националног и културног идентитета. 

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 
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новинарско истраживачког приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Пројекат није јасно дефинисан у смислу предмета и 

циља. 

Пројекат није разрађен, а у неким деловима је и 

нејасан. 

Приложени синопсис није усклађен са предлогом 

пројекта. 

29. 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу 

Радио Бум 

Бољевац 

„Пи лнга 

огашу његру - 

Покрај Црне 

Реке” 

Укупна вредност пројекта је 636.500,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 507.500,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је популарисање влашког језика, 

информисање влашке националне мањине о важним, 

актуелним збивањима, традиционалним вредностима 

и историјом Влаха на подручју општине Бољевац и 

Тимочке крајине. 

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;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа. 

Тема је конципирана тако да спада у редовне 

садржаје информативних емисија. 

Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не нуди 

иновативни приступ па се не сагледава допринос 

квалитету информисања циљне групе. 

Из датог описа се не види шта је намера и циљ 

пројекта. 

30. НГ Медиа Из села у село 

Укупна вредност пројекта је 768.203,00 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. 

Пројектом је предвиђено представљање влашких 
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села, проблема са којима се суочавају, начина 

остваривања права на информисање, културу, 

образовање и богослужење на сопственом језику. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група. 

Кључни елементи пријаве оскудно су наведени. 

Пројекат није јасно дефинисан у смислу предмета и 

циља. 

Пројекат је оскудно образложен, недоречен. 

Нема увида у теме које ће бити обрађене. 

Буџет је непрецизан. 

31. 

Агенција за 

консалтинг и 

менаџмент, 

Пресс центар 

ИСТ Медиа 

Они су 

победници 

„Jeji sint 

razbojerj” 

Укупна вредност пројекта је 827.600,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 635.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је промовисање влашког језика кроз 

серијал о знаменитим а мање познатим Власима. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта разрађености и 

изводљивости плана реализације пројекта. 

Кључни елементи пријаве оскудно су наведени. 

Опис активности није разрађен. 

Буџет је нереално дефинисан.   

32. 

Нада Гудурић 

ПР Агенција 

за 

информативн

Дрвеном 

кашиком 

чувам 

традицију 

Укупна вредност пројекта је 984.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

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

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 
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у делатност и 

маркетинг 

NPRESS Бор 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је припремање старих јела Влаха. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не нуди 

иновативни приступ па се не сагледава допринос 

квалитету информисања циљне групе. 

Пројекат је оскудно образложен, недоречен. 

Нису добро дефинисане циљне групе у односу на 

циљ пројекта. 

33. 

Друштво за 

телекомуника

ције, трговину 

и услуге 

Астериас 

д.о.о. Нови 

Кнежевац 

Путевима 

Баната 

Укупна вредност пројекта је 772.400,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 480.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је живот Мађара у Северном Банату са 

сврхом подизања нивоа свести грађана о значају 

мултиетничности, суживота и међуетничке 

толеранције. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Не сагледава се остваривост датих резултата. 

Пројекат нема прецизирану тему, већ се односи на 

редовну активност медија, што није у складу са 

наменом Конкурса. Нема иновативног елемента у 

креирању медијског садржаја. 



103 

 

Р.Б. 

ПОДНОСИЛ

АЦ 

ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

34. 

Нови 

Кнежевац и 

околина 

Новокнежева

чке новости - 

Törökkanizsai 

hírmondó 

Укупна вредност пројекта је 1.222.000,00 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. 

Пројектом је предвиђена израда и објављивање 

садржаја у локалном штампаном медију на теме из 

области економије, политике, здравствене и 

социјалне заштите, културе, спорта и разоноде 

намењених припадницима мађарске националне 

мањине. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Нема иновативног елемента у креирању медијског 

садржаја. 

Очекивани резултати нису мерљиви. 

Није добро испланирана евалуација пројекта. 

35. 

Мозаик д.о.о.  

привредно 

друштво за 

спољну 

трговину, 

производњу и 

пословне 

услуге, Бечеј 

Фондација 

Просперитати 

и о(п)станак 

грађана у 

општини 

Бечеј 

(пројекат ће 

бити 

реализован на 

мађарском 

језику) 

Укупна вредност пројекта је 893.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 703.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројектом је предвиђено информисање мађарске 

националне мањине на сопственом језику са циљем 

унапређења информисаности о могућностима развоја 

предузетништва, туризма и пољопривреде на 

територији општине Бечеј преко развојних пројеката 

Фондације Просперитати.  

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 
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иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа. 

Нема иновативних елемената ни истраживачког 

приступа у обради теме, већ је акценат на промоцији 

постојећих потенцијала, што не доприноси квалитету 

информисања циљне групе.    

С обзиром да је Фондација Просперитати већ 

препозната међу припадницима мађарске националне 

мањине и да поседује значајан број канала путем 

којих их информише, не уочава се значај реализације 

пројекта. 

36. 

Културни 

центар Гион 

Нандор 

Србобран 

ВРАТИО 

САМ СЕ, 

КОД КУЋЕ 

САМ - 

HAZAJÖTTE

M, ITTHON 

VAGYOK 

Укупна вредност пројекта је 541.250,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 400.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је очување културног и језичког 

идентитета мађарске нацоналне мањине, као и 

подстицање стваралаштва у свим областима јавног 

живота.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта.  

Тема је прешироко и уопштено постављена. Нема 

елемента иновативности, с обзиром да је ово често 

обрађивана тема у пројектима. 

Циљ пројекта је неадекватно постављен. 

Погрешно су дефинисани индикатори резултата 

пројекта. 

37. 

РТВ Сигнал - 

НС д.о.о. 

Нови Сад 

Мађарски 

магазин 

Укупна вредност пројекта је 3.292.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 915.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Теме пројекта су културна дешавања које организују 
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припадници националних мањина, образовање, 

најава скупова и дружења и истакнуте личности.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта остваривања намене 

конкурса; 

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Нема иновативних елемената ни истраживачког 

приступа у обради теме, већ је акценат на промоцији 

постојећих потенцијала, што не доприноси квалитету 

информисања циљне групе.    

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. 

38. 

Завичајни 

клуб 

Новоцрњана 

Младост, 

радост 

будућност на 

селу 

Укупна вредност пројекта је 500.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 400.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Теме пројекта су млади, село, пољопривреда, 

самозапошљавање, опстанак и останак у селу, 

развијање и оживљавање сеоског живота. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања циљне 

групе; 

- утицај и изводљивост са становишта разрађености и 

изводљивости плана реализације пројекта. 

Циљ је уопштено дефинисан. 

Нема увида у теме које ће бити обрађене. 

Буџет није добро испланиран, јер су предвиђене 
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позиције које се не односе на производњу медијског 

садржаја. 

39. 

Друшто за 

развој 

околине и 

заједнице Zöld 

Dombok 

Информисање 

јавности о 

раду и 

дешавањима 

локалних 

удружења, 

верских 

заједница и 

локалних 

институција 

на територији 

Општине 

Мали Иђош 

на мађарском 

језику 

Укупна вредност пројекта је 800.000,00 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 информисање грађана Фекетића о 

дешавањима цивилних, културних и спортских 

удружења. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта остваривања јавног 

интереса у области јавног информисања; 

- значај пројекта са становишта остваривања намене 

конкурса. 

Пројекат не одговара намени Конкурса, јер је фокус 

на медију преко којег ће бити реализован, а не на 

одређеној теми од јавног интереса. 

Пројекат нема прецизирану тему, већ се односи на 

редовну активност медија, што није у складу са 

наменом Конкурса. 

Буџет технички није исправан. 

40. 

Медиа 

информатор 

д.о.о. Кањижа 

Маштајмо 

заједно - бајке 

за децу на 

мађарском 

језику - 

Magyar 

népmesék 

Укупна вредност пројекта је 852.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 666.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је промовисање 24 мађарске бајке и 

приче. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта остваривања јавног 

интереса у области јавног информисања; 

- значај пројекта са становишта остваривања намене 

конкурса; 

- 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. 
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Пројекат не одговара намени Конкурса, јер је фокус 

на медију преко којег ће бити реализован, а не на 

одређеној теми од јавног интереса. 

Нема иновативног елемента у креирању медијског 

садржаја. 

Предвиђене ставке у буџету нису у сагласности са 

планом производње медијског садржаја. 

41. 

Rec-on 

production 

д.о.о Нови 

Сад 

САЧУВАРИ - 

циклус 

емисија 

титлованих на 

мађарски 

језик 

Укупна вредност пројекта је 830.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 630.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта су обичаји са територије Војводине из 

домена културе, веровања, традиције народа и 

народности, кроз призму прошлости и садашњости. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Нема иновативног елемента у креирању медијског 

садржаја. 

Из датог описа се не види шта је намера и циљ 

пројекта. 

Нису добро дефинисане циљне групе у односу на 

циљ пројекта. 

Очекивани резултати нису мерљиви. 

42. 
Цвет на Тиси 

д.о.о. 

Мађари у 

Војводини 

Укупна вредност пројекта је 780.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 620.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је култура и обичаји војвођанских 
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Мађара. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа. 

Нема иновативног елемента у креирању медијског 

садржаја. 

Пројекат не одговара намени Конкурса, јер је фокус 

на медију преко којег ће бити реализован, а не на 

одређеној теми од јавног интереса. 

Пројекат није јасно дефинисан у смислу предмета и 

циља. 

Пројекат не одражава реалне проблеме и потребе 

циљне групе.  

Нису препознати капацитети подносиоца за 

реализацију планираних активности. 

Наративни део пројекта и буџет пројекта су у великој 

мери истоветни са наративним делом и буџетом 

пројекта подносиоца Хеј салаши 1848 д.о.о. Бачка 

Топола. 

43. 

Хеј салаши 

1848 д.о.о. 

Бачка Топола 

Обичаји 

војвођанских 

Мађара 

Укупна вредност пројекта је 752.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 595.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта су проблеми припадника мађарске 

националне мањине кроз обраду различитих тема, 

као и њихових обичаја и културе. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа. 

Нема иновативног елемента у креирању медијског 
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садржаја. 

Пројекат не одговара намени Конкурса, јер је фокус 

на медију преко којег ће бити реализован, а не на 

одређеној теми од јавног интереса. 

Пројекат није јасно дефинисан у смислу предмета и 

циља. 

Пројекат не одражава реалне проблеме и потребе 

циљне групе.  

Нису препознати капацитети подносиоца за 

реализацију планираних активности. 

Наративни део пројекта и буџет пројекта су у великој 

мери истоветни са наративним делом и буџетом 

пројекта подносиоца Цвет на Тиси д.о.о. 

44. 
Удружење Со-

Бесед 

Издавање 

листа „Со-

Бесед” у 2022. 

години 

Укупна вредност пројекта је 500.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 400.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је извештавање становништва Малог 

Иђоша о јавним пословима, школским вестима, 

спортским дешавањима, раду  разних удружења, 

програму невладиних организација и историји 

локалне средине. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта;  

Пројекат је оскудно образложен, недоречен. 

Прешироко су опредељене циљне групе. 

Погрешно су дефинисани индикатори резултата 

пројекта. 

45. 

Радио 

телевизија 

Врање д.о.о. 

Камени мост 

Укупна вредност пројекта је 779.040,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 622.240,00 динара, што не прелази 80% 
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Врање вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта су успешни појединци македонске 

националности који живе у Врању и истакнути 

Врањанци и Врањанке који су један део живота 

провели у Северној Македонији. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа. 

Нема иновативног елемента у креирању медијског 

садржаја. 

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. 

Нема увида у теме које ће бити обрађене. 

46. 

Македонско 

удружење 

новинара 

МАК – ИНФО 

Знаменити 

Македонци 

Србије 

Укупна вредност пројекта је 870.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 620.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је очување културног и језичког 

идентитета, кроз серијал кратких биографија 

истакнутих појединаца,  припадника македонске 

националне мањине. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта остваривања јавног 

интереса у области јавног информисања; 

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа. 

Пројектне активности не одговарају намени 

Конкурса. 

Нема иновативних елемената ни истраживачког 

приступа у обради теме, већ је акценат на промоцији 

постојећих потенцијала, што не доприноси квалитету 
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информисања циљне групе.    

Пројекат не одражава реалне проблеме и потребе 

циљне групе.  

47. 

Македонско 

удружење 

новинара 

МАК-ИНФО 

Аудио бајке, 

басне, приче и 

приповетке 

светских и 

домаћих 

писаца 

преведене на 

македонски 

језик 

Укупна вредност пројекта је 668.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 528.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта су аудио бајке, басне приче и 

приповетке светских и домаћих писаца преведене на 

македонски језик са циљем да се деца различитог 

узраста подстакну на креативно размишљање, на 

правилан изговор и фонетику македонског језика уз 

упознавање македонске културне баштине. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта.  

Нема иновативних елемената ни истраживачког 

приступа у обради теме, већ је акценат на промоцији 

постојећих потенцијала, што не доприноси квалитету 

информисања циљне групе.    

Пројекат не одражава реалне проблеме и потребе 

циљне групе.  

Погрешно су дефинисани индикатори резултата 

пројекта. 

Очекивани резултати нису мерљиви. 

48. 
Суседи за мир 

017 

Македонска 

разгледница 

Укупна вредност пројекта је 990.000,00 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 промоција и подизање свести 

јавности у идентификацији конкретних корака у 

међуграничној сарадњи две државе, као и јачање 
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капацитета и учешћа у доношењу одлука које се тичу 

македонске националне мањине у Србији. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта остваривања јавног 

интереса у области јавног информисања; 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта.  

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. 

Кључни елементи пријаве оскудно су наведени. 

Очекивани резултати нису мерљиви. 

49. 

Новинско-

издавачко 

привредно 

друштво 

Сремске 

новине д.о.о. 

Сремска 

Митровица 

На грунту 

између Саве и 

Дунава 

Укупна вредност пројекта је 1.264.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 864.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Реализација пројекта подразумева публиковање 

текстова у специјалном двојезичком додатку са 

циљем да се јавности укаже на значај очувања 

културних тековина немачког народа у Срему. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- економску оправданост предлога буџета у односу 

на циљ и пројектне активности. 

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 
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планирани медијски садржај. 

Нема иновативног елемента у креирању медијског 

садржаја. 

Погрешно су дефинисани резултати и индикатори 

резултата којима се мери остваривост циља. 

Буџет је нереално дефинисан.   

50. 

Центар за 

информисање 

Exitus 

Трпеза 

Подунавских 

Шваба 

Укупна вредност пројекта је 566.700,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 422.700,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је значај и утицај немачке културе кроз 

историју на овим просторима. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група. 

Нема иновативних елемената ни истраживачког 

приступа у обради теме, већ је акценат на промоцији 

постојећих потенцијала, што не доприноси квалитету 

информисања циљне групе.    

Пројекат није јасно дефинисан у смислу предмета и 

циља. 

Нису добро дефинисане циљне групе у односу на 

циљ пројекта. 

Нема увида у теме које ће бити обрађене. 

51. 

Удружење 

грађана 

Балкан 

туризам 

Немачке 

породице - 

Deutsche 

Familien 

Укупна вредност пројекта је 500.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 400.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је упознавање шире јавности са 

немачком националном мањином у Војводини, 

њиховом културом, традицијом, историјом, 

обичајима, храном и фолклором. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

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

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа; 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група. 

Пројекат није јасно дефинисан у смислу предмета и 

циља. 

Пројекат је оскудно образложен, недоречен. 

Из датог описа се не види шта је намера и циљ 

пројекта. 

Нема иновативног елемента у креирању медијског 

садржаја. 

Медијски садржај није јасно дефинисан. Нема увида 

у теме које ће бити обрађене. 

52. 

Друштво за 

спољну и 

унутрашњу 

трговину на 

велико и мало 

услуге и 

кооперације 

Sat-TV 

communication

s експорт-

импорт д.о.о. 

Пожаревац 

Ромски 

видици 

Укупна вредност пројекта је 1.204.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 963.200,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је образовање ромске деце, као и друге 

теме од значаја за ромску националну мањину. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта.  

Нема иновативног елемента у креирању медијског 

садржаја. Пројекат није јасно дефинисан у смислу 

предмета и циља. Пројекат је расплинут. Нема јасног 

увида у планирани медијски садржај. 

Нису добро дефинисане циљне групе у односу на 

циљ пројекта. 
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53. 

Радио-

телевизија 

Брус д.о.о. 

Брус 

Moro amal 

Rom - Мој 

пријатељ Ром 

рушење 

стереотипа - 

предуслов за 

бољи положај 

Рома 

серијал 

текстова на 

ромском 

језику 

Укупна вредност пројекта је 537.870,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 429.870,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је подизање нивоа информисаности и 

допринос борби против дискриминације, као 

предуслов за бољи положај Рома и рушење 

предрасуда и стереотипа. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Тема је конципирана тако да спада у редовне 

садржаје информативних емисија. Погрешно су 

дефинисани индикатори резултата пројекта. Нема 

увида у теме које ће бити обрађене. 

54. 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу 

П канал 

Пирот 

Роми у акцији 

- за бољи 

живот 

заједнице 

Укупна вредност пројекта је 1.278.000,00 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 синергија између ромске заједнице и 

државних и локалних институција и организација на 

унапређењу положаја Рома у области образовања, 

здравствене и социјалне заштите, запошљавања, 

становања, културе, информисања и очувања и 

неговања културне баштине. 

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;  

- 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. 

Тема је прешироко и уопштено постављена. Нема 

елемента иновативности, с обзиром да је ово често 

обрађивана тема у пројектима. 

Нереално су дефинисани трошкови имајући у виду 

планирани број медијских садржаја. 

55. 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу 

Албос за 

производњу 

промет 

издавачку 

делатност 

Крушевац 

Радио подкаст 

Romano 

FORO Ромски 

ГРАД 

Укупна вредност пројекта је 1.281.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 1.000.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројектом је предвиђена израда подкаста на ромском 

језику у којем би се обрађивале локалне теме од 

значаја за ромску националну мањину кроз разговоре 

са представницима који имају значајну улогу у 

ромској заједници. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта;  

- економску оправданост предлога буџета у односу 

на циљ и пројектне активности. 

Тема је конципирана тако да спада у редовне 

садржаје информативних емисија. 

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. 

Буџет је нереално дефинисан.   



117 

 

Р.Б. 

ПОДНОСИЛ

АЦ 

ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

56. 

Медиа и 

реформ 

центар Ниш 

RomanistaNiš 

Укупна вредност пројекта је 1.000.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 800.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је очување ромске културе. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа; 

- оправданост трошкова са становишта прецизности и 

разрађености буџета пројекта, који показује 

усклађеност предвиђеног трошка са пројектним 

активностима. 

Тема је конципирана тако да спада у редовне 

садржаје информативних емисија. 

Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не нуди 

иновативни приступ па се не сагледава допринос 

квалитету информисања циљне групе. 

Буџет је нереално дефинисан.   

57. РТВ БУМ 018 
Ромске аудио 

приче за децу 

Укупна вредност пројекта је 1.378.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 913.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је реализација 10 најпознатијих бајки, 

прича и басни за децу на ромском језику. 

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 усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

- оправданост трошкова са становишта прецизности и 

разрађености буџета пројекта, који показује 

усклађеност предвиђеног трошка са пројектним 
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активностима. 

Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не нуди 

иновативни приступ па се не сагледава допринос 

квалитету информисања циљне групе. 

Погрешно су дефинисани индикатори резултата 

пројекта. 

Планирани формат медијских објава, не одговара 

предложеној теми и наведеним активностима. 

58. 
Нова Наша 

реч 

Млади Роми - 

добри 

примери 

Укупна вредност пројекта је 1.260.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 1.000.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројектом је предвиђено објављивање серије 

текстова на тему позитивних примера међу младим 

Ромима, са посебним акцентом на оне који су 

завршили школу и успешни су у области којом се 

баве. 

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 усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта;  

- економску оправданост предлога буџета у односу 

на циљ и пројектне активности. 

Опис активности није разрађен. 

Погрешно су дефинисани индикатори резултата 

пројекта. 

Предвиђене ставке у буџету нису у сагласности са 

планом производње медијског садржаја. 

59. 

Удружење 

грађана Рома 

продукција 

Рома Ворлд 

Заједно смо 

јачи - 

Амаликане 

сијам по 

зорале! 

Укупна вредност пројекта је 998.280,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 794.280,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је образовање, становање, 

запошљавање, здравство, социјална заштита, 
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политичка партиципација, попис становништва, 

култура, насиље у породици и друге теме од значаја 

за ромску националну мањину. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта.  

Нема иновативног елемента у креирању медијског 

садржаја. 

Пројекат није јасно дефинисан у смислу предмета и 

циља. 

Погрешно су дефинисани индикатори резултата 

пројекта. 

Увидом у медиј преко којег је планирана реализација 

пројекта установљено је да је портал оскудне 

садржине и да се не ажурира редовно, што доводи у 

питање утицај пројекта на квалитет информисања 

циљне групе. 

60. 
Инфо центар 

југа 

Овде живимо 

и ми! - 

Истраживачко 

новинарство у 

циљу 

повећања 

доступности 

медијских 

садржаја 

припадницим

а ромске 

националне 

мањине на 

територији 

општине 

Медвеђа на 

Укупна вредност пројекта је 822.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 616.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројектом је предвиђено истраживање и упознавање 

јавности са тренутним стањем и могућностима 

смањења сиромаштва припадника ромске националне 

мањине. 

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 усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 
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матерњем 

језику 

резултатима и потребама циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта;  

- економску оправданост предлога буџета у односу 

на циљ и пројектне активности. 

Пројекат није разрађен, а у неким деловима је и 

нејасан. 

Пројекат је оскудно образложен, недоречен. 

Нису добро дефинисане циљне групе у односу на 

циљ пројекта. 

61. Срећна звезда КОРО?НА! 

Укупна вредност пројекта је 990.740,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 704.700,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројектом је предвиђена израда документарног 

филма на тему проблема Рома за време пандемије 

корона вируса и да ли је и у којој мери друштво било 

слепо на њихове потребе и проблеме у таквим 

условима. 

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; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Нису добро дефинисане циљне групе у односу на 

циљ пројекта. 

Погрешно су дефинисани индикатори резултата 

пројекта. 

Очекивани резултати нису мерљиви. 

62. 

Зоран 

Николић ПР, 

Агенција за 

производњу 

радио и 

АМЕНДА 

СИЈАМ 

МАНУША? 

(Сви смо исти 

зар не?) 

Укупна вредност пројекта је 1.128.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 900.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 
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телевизијских 

програма 

Студио 101, 

Зајечар 

Тема пројекта је информисање, едукација и 

укључивање припадника ромске националне мањине 

у редовно функционисање локалне заједнице. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта.  

Не сагледава се остваривост датих резултата. 

Тема је конципирана тако да спада у редовне 

садржаје информативних емисија. 

63. 

Mилош 

Стошић ПР 

Агенција за 

маркетинг 

Skay media 

team 

Ранутовац 

Ромске боје 

социјалне 

карте 

Укупна вредност пројекта је 1.211.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 615.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројекат предвиђа обраду тема из домена проблема 

становања у неадекватним условима, великом стопом 

незапослености, лошом здравственом заштитом и 

ниском стопом образовања. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања циљне 

групе; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Тема је конципирана тако да спада у редовне 

садржаје информативних емисија. 

Медијски садржај није јасно дефинисан. Нема увида 

у теме које ће бити обрађене. 
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64. 

Информативн

о предузеће 

радио Ваљево 

д.о.о. Београд 

Глас Ромкиња 

и Рома 

Укупна вредност пројекта је 1.405.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 936.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је очување културног и језичког 

идентитета националних мањина. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- економску оправданост предлога буџета у односу 

на циљ и пројектне активности. 

Пројекат није разрађен, а у неким деловима је и 

нејасан. 

Нема увида у теме које ће бити обрађене. 

Не сагледава се концепт медијског садржаја ни 

тематски оквир. 

Буџет је нереално дефинисан.   

65. 

Радио 

телевизија 

Врање д.о.о. 

Врање 

ЖИВОТ 

РОМА 

НАКОН 

КОРОНЕ - O 

ĐIVĐIPE E 

ROMENGOR

O PALI 

KORONA 

Укупна вредност пројекта је 1.015.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 811.800,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта су Роми и Ромкиње са територије 

Пчињског округа после највеће пошасти овог доба, 

аспекти коронавируса и вакцинација, а садржај би се 

реализовао на терену кроз разговоре са Ромима који 

су прележали вирус и вакцинисали се. 

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;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа. 

Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не нуди 
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иновативни приступ па се не сагледава допринос 

квалитету информисања циљне групе. 

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. 

66. 

Радио 

дифузно 

друштво 

Радио-

телевизија АС 

д.о.о. Шабац 

Роми међу 

нама 

Укупна вредност пројекта је 1.911.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 945.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта су говор, култура, стваралаштво, 

музика и начин живота ромске националне мањине. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа. 

Нема иновативних елемената ни истраживачког 

приступа у обради теме, већ је акценат на промоцији 

постојећих потенцијала, што не доприноси квалитету 

информисања циљне групе.    

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. 

Тема је прешироко постављена, без јасног фокуса. 

67. 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу 

Linea 

Electronics за 

производњу 

трговину и 

услуге Нови 

Сад 

Једнаки у 

различитости 

- Роми у 

Банату - 

емисије на 

ромском и 

српском 

језику 

Укупна вредност пројекта је 1.246.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 980.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је положај Рома и проблеми са којима 

се суочавају.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености 



124 

 

Р.Б. 

ПОДНОСИЛ

АЦ 

ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

новинарско истраживачког приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група. 

Тема је конципирана тако да спада у редовне 

садржаје информативних емисија. Тема је прешироко 

постављена, без јасног фокуса. Пројекат не одражава 

реалне проблеме и потребе циљне групе.  

68. 

Радио-

дифузно 

друштво 

Петица о.д.  

Коцељева 

ПАНЏ 

ЧАВРЕНЂЕ 

(Петица деци) 

Укупна вредност пројекта је 805.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 630.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је проблем раног напуштања школе и 

осипања ученика ромске националности из система 

образовања пре стицања сведочанства о завршеном 

основном образовању. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта разрађености и 

изводљивости плана реализације пројекта. 

Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не нуди 

иновативни приступ па се не сагледава допринос 

квалитету информисања циљне групе. 

Пројекат није разрађен, а у неким деловима је и 

нејасан. 

Нису добро дефинисане циљне групе у односу на 

циљ пројекта. 

Опис пројекта и начин реализације није у складу са 

постављеним циљевима. 

69. 

Предузеће 

Конзум Лав 

д.о.о. Ужице 

Од маргине 

до инклузије: 

за бољи 

живот Рома у 

западној 

Србији 

Укупна вредност пројекта је 1.242.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 992.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је очување културног и језичког 

идентитета Рома у Србији, промоција 
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интеркултуралности и неговање културе 

различитости, дијалога и толеранције. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

- оправданост трошкова са становишта прецизности и 

разрађености буџета пројекта, који показује 

усклађеност предвиђеног трошка са пројектним 

активностима. 

Нема иновативних елемената ни истраживачког 

приступа у обради теме, већ је акценат на промоцији 

постојећих потенцијала, што не доприноси квалитету 

информисања циљне групе.    

Медијски садржај није јасно дефинисан. Нема увида 

у теме које ће бити обрађене. 

70. 
Ани пресс 

д.о.о. 

„Традиционал

но богатство 

је снага којом 

напредујемо” 

– „O 

tradicionalna 

barvalipa i zor 

so del amen 

anglunipe” 

Укупна вредност пројекта је 690.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 540.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је историја, култура и традиција Рома 

у Србији и базира се на причама како и због чега се 

слави одређени датум код Рома, симболика ромске 

заставе, ромски језик, обичаји и култура. 

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;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа. 
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Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не нуди 

иновативни приступ па се не сагледава допринос 

квалитету информисања циљне групе. 

71. 
Нивебиа д.о.о. 

Ниш 

Важност 

образовања 

одраслих у 

ромској 

заједници - 

друштвени 

изазови и 

одговори 

Укупна вредност пројекта је 693.600,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 549.600,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је медијско истраживање проблема 

кашњења ромске деце са поласком у школу и да ли је 

образовање одраслих прави пут за припаднике 

ромске националне мањине. 

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; 

- капацитете са становишта стручних и 

професионалних референци предлагача пројекта, које 

одговарају предложеним циљевима и активностима 

пројекта. 

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. 

Опис пројекта и начин реализације није у складу са 

постављеним циљевима. 

У тренутку разматрања пројекта порталу, преко којег 

је наведено да ће пројекат бити реализован, није 

могло да се приступи. 

72. 
Зона плус 

д.о.о. Ниш 
Оне су прича 

Укупна вредност пројекта је 1.250.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 1.000.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта су позитивни примери успешних 

Ромкиња  инфлуенсерки које су од значаја како за 

ромску популацију, тако и за жене других 

националности. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта идентификованих и 
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јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Пројекат није разрађен, а у неким деловима је и 

нејасан. Очекивани резултати нису мерљиви. Буџет је 

нереално дефинисан.   

73. 
Врањска плус 

д.о.о Врање 

„Чудесни свет 

ромске бајке” 

- „Ćoxanutno 

them romane 

paramizijengo” 

Укупна вредност пројекта је 2.108.200,00 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. 

Реализацијом пројекта планирана је екранизација 

ромских бајки представљених на ромском језику уз 

помоћ ученика Основне школе „Предраг Девеџић” из 

Врањске Бање. 

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 усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта;  

- оправданост трошкова са становишта прецизности и 

разрађености буџета пројекта, који показује 

усклађеност предвиђеног трошка са пројектним 

активностима. 

Пројекат није разрађен, а у неким деловима је и 

нејасан. Нису добро дефинисане циљне групе у 

односу на циљ пројекта. Нереално су дефинисани 

трошкови имајући у виду планирани број медијских 

садржаја. 

74. 

Привредно 

друштво 

ПЕТО-ТРИ 

1941 д.о.о. 

Крагујевац 

О Ромима на 

ромском 

језику-Значај 

изјашњавања 

Укупна вредност пројекта је 1.140.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 910.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 
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Тема пројекта је значај изјашњавања ромске 

националне мањине. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта;  

- оправданост трошкова са становишта прецизности и 

разрађености буџета пројекта, који показује 

усклађеност предвиђеног трошка са пројектним 

активностима.  

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. Пројекат је оскудно 

образложен, недоречен. Медијски садржај није јасно 

дефинисан. Нема увида у теме које ће бити обрађене. 

75. 

Центар за 

едукацију и 

развој 

Мој комшија 

Ром (Мло 

комшија Ром) 

Укупна вредност пројекта је 650.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 520.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта су лоши односи младих Рома и Срба у 

Лесковцу. 

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 усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Нису добро дефинисане циљне групе у односу на 

циљ пројекта. Прешироко су опредељене циљне 

групе. Не сагледава се остваривост датих резултата. 
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76. 

Удружење 

новинара 

Рома 

Ромски 

интернет 

часопис 

Укупна вредност пројекта је 1.289.525,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 909.525,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је остваривање јавног интереса 

информисања ромске 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 идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта;  

- оправданост трошкова са становишта прецизности и 

разрађености буџета пројекта, који показује 

усклађеност предвиђеног трошка са пројектним 

активностима;  

- економску оправданост предлога буџета у односу 

на циљ и пројектне активности. 

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. 

Буџет је нереално дефинисан.   

Увидом у медиј преко којег је планирана реализација 

пројекта установљено је да је портал оскудне 

садржине и да се не ажурира редовно, што доводи у 

питање утицај пројекта на квалитет информисања 

циљне групе. 

77. 

Информативн

о културни 

центар Радио 

Ром 

Ром инфо 

Укупна вредност пројекта је 1.275.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 975.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је информисање грађана о економским 

и образовним потенцијалима код Рома. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  
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- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група. 

Пројекат нема прецизирану тему, већ се односи на 

редовну активност медија, што није у складу са 

наменом Конкурса. 

Нема иновативних елемената ни истраживачког 

приступа у обради теме, већ је акценат на промоцији 

постојећих потенцијала, што не доприноси квалитету 

информисања циљне групе. 

78. 

Браф 

Агенција за 

услуге, 

рекламе и 

пропаганду, 

Предраг 

Филиповић 

ПР, Топола 

Romano thrajo 

ande Šumadija 

(Живот Рома 

у Шумадији - 

радио 

емисија) 

Укупна вредност пројекта је 824.000,00 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 културе, обичаја, и 

традиције, као и остваривање права припадника 

ромске националне мањине. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Тема је конципирана тако да спада у редовне 

садржаје информативних емисија. 

Пројекат није јасно дефинисан у смислу предмета и 

циља. 

Очекивани резултати нису мерљиви. 
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79. 

Марина 

Миљковић-

Дабић ПР, 

продукција 

Prime time 

Краљево 

Једну душу 

сви имамо 

Укупна вредност пројекта је 865.152,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 658.092,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је упознавање јавности са социјално-

економским проблемима ромске популације на 

територији Краљева. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа. 

Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не нуди 

иновативни приступ па се не сагледава допринос 

квалитету информисања циљне групе. 

Прешироко су опредељене циљне групе. 

80. 

Наталија 

Московљевић 

Милетић ПР 

издавање 

новина Old 

partners Брус 

Ромкиње 

говоре 

Укупна вредност пројекта је 680.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 540.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је начин живота Ромкиња и њихов 

положај у породици и друштву. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Циљне групе су уско постављене. 
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Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не нуди 

иновативни приступ па се не сагледава допринос 

квалитету информисања циљне групе. 

Кључни елементи пријаве оскудно су наведени. 

81. 

Радио 

телевизија 

Брус д.о.о. 

„ZA THARO 

ANI 

ZAJEDNICA - 

ЗА ЖИВОТ У 

ЗАЈЕДНИЦИ

” 

серијал 

телевизијских 

емисија (на 

ромском 

језику)  

 за 

унапређење 

квалитета 

живота 

ромске 

националне 

мањине 

Укупна вредност пројекта је 627.258,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 501.258,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је социјална и здравствена заштита 

припадника ромске популације, становање, 

образовање, запошљавање и јачање друштвене 

укључености. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не нуди 

иновативни приступ па се не сагледава допринос 

квалитету информисања циљне групе. 

Кључни елементи пријаве оскудно су наведени. 

Пројекат није јасно дефинисан у смислу предмета и 

циља. 

Пројекат је оскудно образложен, недоречен. 

82. 

Удружење за 

уметност и 

културу 

Румуна 

Викентије 

Петровић 

Бокалуц 

„Торачанска 

светлост” 

локалне 

информације 

на румунском 

језику 

Укупна вредност пројекта је 750.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 400.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је очување културе, језика и 

националног идентитета румунске националне 

мањине. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  
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- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Нема иновативних елемената ни истраживачког 

приступа у обради теме, већ је акценат на промоцији 

постојећих потенцијала, што не доприноси квалитету 

информисања циљне групе.    

Пројекат није јасно дефинисан у смислу предмета и 

циља. 

Медијски садржај није јасно дефинисан. Нема увида 

у теме које ће бити обрађене. 

83. 

Друштво за 

румунски 

језик 

Војводине - 

Република 

Србија 

Мултијезички 

часопис Нови 

мост до 

толеранције 

Укупна вредност пројекта је 780.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 400.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројектом је предвиђено објављивање прилога о 

разним манифестацијама у Панчеву и околним 

местима. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта разрађености и 

изводљивости плана реализације пројекта. 

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. 

Буџет пројекта у највећем делу садржи трошкове који 

нису у домену производње медијског садржаја. 

84. 

Акционарско 

друштво за 

новинско 

издавачку 

делатност 

Зрењанин, 

Зрењанин 

Глас Баната, 

странице на 

румунском 

језику 

Укупна вредност пројекта је 774.600,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 474.600,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројектом је предвиђено информисање румунске 

националне мањине на матерњем језику путем 
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објављивања садржаја у листу „Зрењанин”. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа. 

Медијски садржај није јасно дефинисан. Нема увида 

у теме које ће бити обрађене. 

Задатак се, у највећој мери, своди на остваривање 

примарне функције самог медија, те у том смислу не 

представља иновативну и тематски целину. 

85. 
Master Craft 

д.о.о Кула 

Радио 

магазин на 

русинском 

језику 

Укупна вредност пројекта је 837.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 635.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројектом је предвиђена припрема, реализација и 

емитовање радио емисија са циљем унапређења 

права припадника русинске националне мањине. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Нема иновативних елемената ни истраживачког 

приступа у обради теме, већ је акценат на промоцији 

постојећих потенцијала, што не доприноси квалитету 

информисања циљне групе.    

Погрешно су дефинисани индикатори резултата 

пројекта. 
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86. 

Новинско-

издавачко 

привредно 

друштво 

Сремске 

новине д.о.о. 

Сремска 

Митровица 

Од Карпата 

до сремске 

равнице 

Укупна вредност пројекта је 1.048.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 824.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је очување националног идентитета и 

културних тековина сремских Русина. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Тема је конципирана тако да спада у редовне 

садржаје информативних емисија. 

Погрешно су дефинисани индикатори резултата 

пројекта. 

Очекивани резултати нису мерљиви. 

87. 

Радио 

продукција 

Медиа 

Мастерс д.о.о. 

Сремска 

Каменица 

Шта све (не) 

знаш о 

комшијама 

Русинима (јер 

не пише чак 

ни на Гуглу) 

Укупна вредност пројекта је 706.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 430.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта су мање познате чињенице о пореклу, 

животу, језику, обичајима, религији и кухињи 

војвођанских Русина. 

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;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 
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индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не нуди 

иновативни приступ па се не сагледава допринос 

квалитету информисања циљне групе. 

Тема је прешироко постављена, без јасног фокуса. 

88. 

Удружење за 

развој 

квалитета 

живота и рада 

грађана 

ХУМАНИС 

Ниш 

Слово југа 

Русское 

издание - 

Бесмртни пук 

у Србији 

Укупна вредност пројекта је 978.000,00 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 веза два народа (српског и руског), 

исте вере и духовности, која траје вековима, са 

акцентом на заборављене приче о животу Руса у 

Србији, непознанице о историјским догађајима, о 

судбинама људи и њихових потомака чије је памћење 

обликовано породичним причама и успоменама. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

- оправданост трошкова са становишта прецизности и 

разрађености буџета пројекта, који показује 

усклађеност предвиђеног трошка са пројектним 

активностима. 

Нису добро дефинисане циљне групе у односу на 

циљ пројекта. 

Погрешно су дефинисани индикатори резултата 

пројекта. 

Предвиђене ставке у буџету нису у сагласности са 

планом производње медијског садржаја. 

89. 
Удружење 

Руси у Србији 

Хроника рада 

и догађаја у 

руској 

заједници у 

Републици 

Србији и рада 

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 утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је информисање о националној 
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Националног 

савета руске 

националне 

мањине 

мањини у Србији и раду Националног савета руске 

националне мањине. 

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. 

Тема је конципирана тако да спада у редовне 

садржаје информативних емисија. 

Пројекат је оскудно образложен, недоречен. 

Буџет није добро испланиран, јер су предвиђене 

позиције које се не односе на производњу медијског 

садржаја. 

90. 
Мултикултура 

Србије 

Руски 

споменици у 

Србији - део 

културе 

сећања 

Укупна вредност пројекта је 1.003.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 788.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта су руски споменици у Србији као 

важан елемент културе сећања вишевековног 

присуства Руса и руске националне мањине у Србији. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Нема иновативних елемената ни истраживачког 

приступа у обради теме, већ је акценат на промоцији 

постојећих потенцијала, што не доприноси квалитету 

информисања циљне групе.    

Не види се како ће се садржај бити реализован, па 

самим тим ни како ће допринети квалитету 

информисања циљне групе. 
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91. 

Јосип Швец 

предузетник 

Рекламна 

агенција 

Бапнет Бачка 

Паланка 

Кораци 

Укупна вредност пројекта је 820.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

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

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је емисија колажног типа „Кроки” која 

се бави презентацијом свих сегмената културног и 

јавног живота Словака на начин разумљив и 

несловачком становништву. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. 

Медијски садржај није јасно дефинисан. Нема увида 

у теме које ће бити обрађене. 

92. 

Телевизија 

Петровец 

д.о.о Бачки 

Петровац 

Словаци у 

Војводини 

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 настанак, развој и нестајање заната и 

занатских услуга и обичаја који су у данашње време 

ретки или више не постоје у Бачком Петровцу и 

околним селима где живе Словаци. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 
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резултатима и потребама циљних група. 

Тема је конципирана тако да спада у редовне 

садржаје информативних емисија. 

Нису добро дефинисане циљне групе у односу на 

циљ пројекта. 

Погрешно су дефинисани индикатори резултата 

пројекта. 

93. 
Асоцијација 

Културанова 

Једнако 

важни - 

суживот Срба 

и Словака у 

Војводини 

Укупна вредност пројекта је 552.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 432.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је суживот Словака и Срба на теме из 

области културно-уметничког живота, образовања, 

као и садржаји у медијима о словачкој националној 

мањини. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Тема је конципирана тако да спада у редовне 

садржаје информативних емисија. 

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. 

Тема је прешироко постављена, без јасног фокуса. 

Нејасан је начин реализације пројекта. 

94. 

Радио и 

телевизија 

Бачка 

Паланка д.о.о. 

Чувамо 

традицију 

Укупна вредност пројекта је 791.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 630.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је очување традиције Словака кроз 
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обраду старих обичаја. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта.  

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. 

Из датог описа се не види шта је намера и циљ 

пројекта. 

Циљ је уопштено дефинисан. 

Погрешно су дефинисани индикатори резултата 

пројекта. 

95. 

ДОО 

Словачки 

издавачки 

центар за 

издаваштво 

Бачки 

Петровац 

Народни 

календар - 

годишњак 

Укупна вредност пројекта је 750.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 400.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је преглед догађаја словачке 

националне мањине, рад Националног савета 

Словака у Србији, преглед о културним догађајима 

војвођанских Словака, обележавање годишњице 

словачких насеља и значајних појединаца. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Нису добро дефинисане циљне групе у односу на 

циљ пројекта. 
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Пројектне активности не одговарају намени 

Конкурса. 

Буџет није добро испланиран, јер су предвиђене 

позиције које се не односе на производњу медијског 

садржаја. 

96. 

Банатски лет 

1928 д.о.о. 

Вршац 

Живот и 

култура 

Словака 

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 припрема и објављивање текстова на 

порталу који су намењени подизању нивоа свести о 

потреби производње медијских садржаја на језику 

словачке националне мањине. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа. 

Тема је конципирана тако да спада у редовне 

садржаје информативних емисија. 

Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не нуди 

иновативни приступ па се не сагледава допринос 

квалитету информисања циљне групе. 

97. 

Удружење 

грађана Глас 

породице 

Културна 

баштина 

Словака 

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 значај очувања културног и 

националног идентитета словачке националне 

мањине у Србији и значај неговања културе, 

различитости, дијалога и толеранције. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  
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- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа; 

- оправданост трошкова са становишта прецизности и 

разрађености буџета пројекта, који показује 

усклађеност предвиђеног трошка са пројектним 

активностима.  

Тема је конципирана тако да спада у редовне 

садржаје информативних емисија. 

Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не нуди 

иновативни приступ па се не сагледава допринос 

квалитету информисања циљне групе. 

98. 

Привредно 

друштво за 

радио 

дифузију ХИТ 

друштво са 

ограниченом 

одговорношћу 

Пожаревац 

За боље сутра 

Укупна вредност пројекта је 989.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 699.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је инклузија ромске деце у образовни 

систем, са фокусом на превенцију осипања ученика 

из образовног система и раног напуштања 

школовања на територији Пожаревца и Костолца. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа. 

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. 

Пројекат није разрађен, а у неким деловима је и 

нејасан. 

Нема увида у теме које ће бити обрађене. 

99. 

Новинско 

издавачко 

привредно 

друштво „РЕЧ 

НАРОДА” АД 

Бити Грк у 

Србији 

Укупна вредност пројекта је 738.000,00 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. 
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Пожаревац Тема пројекта је допринос очувању националног 

идентитета Грка, већој остварености права на 

неговање културе, традиције и права на 

информисање. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група. 

Тема је конципирана тако да спада у редовне 

садржаје информативних емисија. 

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. 

Пројекат није разрађен, а у неким деловима је и 

нејасан. 

100. 

Владимир 

Урошевић ПР 

Производња 

радио и 

телевизијског 

програма МР 

Медиа Шабац 

Успешни 

Роми 

Укупна вредност пројекта је 2.031.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 927.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројектом је предвиђена израда емисија у којима би 

гостовале успешне личности које говоре о свом 

животном путу и начину доласка до успеха у личном 

и професионалном животу. 

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;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа. 

Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не нуди 

иновативни приступ па се не сагледава допринос 
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квалитету информисања циљне групе. 

Пројекат није разрађен, а у неким деловима је и 

нејасан. 

Приложени синопсис није усклађен са предлогом 

пројекта. 

101. 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу 

Радио Срем 

Рума 

Сачувајмо 

украјинску 

традицију 

Укупна вредност пројекта је 1.242.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 930.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је праћење културно-уметничких 

дешавања у организацији украјинске мањине. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група. 

Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не нуди 

иновативни приступ па се не сагледава допринос 

квалитету информисања циљне групе. 

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. 

Пројекат је оскудно образложен, недоречен. 

102. 

Радио Доњи 

Срем д.о.о. 

Пећинци 

Украјинци - 

Чувари 

традиције 

Укупна вредност пројекта је 1.020.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 810.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Циљ пројекта је упознавање слушалаца, посебно 

млађе популације, са културом, обичајима и 

традицијом предака. 

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 усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група. 

Тема је конципирана тако да спада у редовне 

садржаје информативних емисија. 

Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не нуди 

иновативни приступ па се не сагледава допринос 

квалитету информисања циљне групе. 

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. 

Пројекат је оскудно образложен, недоречен. 

103. 

Украјинско-

српска 

пословна 

комора 

Украјински 

спектар 

Укупна вредност пројекта је 1.844.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

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

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је скретање пажње на проблеме са 

којима се суочавају припадници украјинске 

националне мањине, давање доприноса развоју 

плурализма на украјинском језику, слобода 

мишљења и остваривање јавних дебата унутар 

украјинске заједнице. 

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;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не нуди 

иновативни приступ па се не сагледава допринос 

квалитету информисања циљне групе. 

Пројекат није разрађен, а у неким деловима је и 

нејасан. 

Медијски садржај није јасно дефинисан. Нема увида 

у теме које ће бити обрађене. 

У тренутку разматрања пројекта порталу, преко којег 
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је наведено да ће пројекат бити реализован, није 

могло да се приступи. 

104. 

Удружење 

новинара 

„ЦРО-ИНФО” 

Цро-инфо 

директно 

(пројекат на 

хрватском 

језику) 

Укупна вредност пројекта је 585.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 455.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта су медијски садржаји из области 

политике, економије, културе и друштва. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа. 

Тема је конципирана тако да спада у редовне 

садржаје информативних емисија. 

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. 

Увидом у медиј преко којег је планирана реализација 

пројекта установљено је да је портал оскудне 

садржине и да се не ажурира редовно, што доводи у 

питање утицај пројекта на квалитет информисања 

циљне групе. 

105. 

Таласи 

Дунава 588 

д.о.о. Сомбор 

Хрвати у 

Војводини у 

повјести и 

садашњости 

Укупна вредност пројекта је 684.500,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 547.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројектом је предвиђена производња садржаја о 

Хрватима из Војводине на њиховом матерњем језику. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  
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- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа. 

Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не нуди 

иновативни приступ па се не сагледава допринос 

квалитету информисања циљне групе. 

Пројекат није јасно дефинисан у смислу предмета и 

циља. 

Пројекат није разрађен, а у неким деловима је и 

нејасан. 

Из датог описа се не види шта је намера и циљ 

пројекта. 

106. 

Хрватска 

независна 

листа 

Хрватске 

новине 

Укупна вредност пројекта је 700.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 540.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројектом је предвиђено објављивање садржаја у 

штампаном медију из домена културе, обичаја, 

културне баштине и образовања хрватске националне 

мањине. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта.  

Тема је конципирана тако да спада у редовне 

садржаје информативних емисија. 

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. 
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Нису препознати капацитети подносиоца за 

реализацију планираних активности. 

Периодика објаве листа  не доприноси квалитету 

информисања циљне групе. 

107. 

Тамара Попов 

Радоњић ПР 

Студио за 

видео 

продукцију 

Videopress 

Београд 

Још живу 

кроз нас 

Укупна вредност пројекта је 1.230.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 980.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је да се покажу и сачувају од заборава 

аутентични језик, јединствени народни обичаји који 

трају вековима, историјат и садашњост, начин 

живота од прастарих времена до данас и успомене 

хрватске националне мањине. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Погрешно су дефинисани индикатори резултата 

пројекта. 

Нема увида у теме које ће бити обрађене. 

Приложени синопсис није усклађен са предлогом 

пројекта. 

108. 

Љубинка 

Недовић 

предузетник 

Агенција за 

издавањe 

новина и веб 

портала 

БАЧКА 

ПРЕСС-

ОКОНАС.ИН

ФО Врбас 

Црногорци у 

равници 

Укупна вредност пројекта је 933.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 746.400,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Циљ пројекта је очување језика, културе и традиције 

припадника црногорске националне мањине. 

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 
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иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта.  

Нема иновативног елемента у креирању медијског 

садржаја. 

Тема је конципирана тако да спада у редовне 

садржаје информативних емисија. 

Погрешно су дефинисани индикатори резултата 

пројекта. 

109. 

Информативн

о предузеће 

БЦ ИНФО 

д.о.о. Бела 

Црква 

České 

vzpomínky - 

чешке 

успомене 

Укупна вредност пројекта је 859.400,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 687.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је информисање становника општине 

Бела Црква о истакнутим појединицима који су 

својим радом и делом унапредили или обележили 

живот Чеха у општини Бела Црква. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа. 

Из датог описа се не види шта је намера и циљ 

пројекта. 

Тема је конципирана тако да спада у редовне 

садржаје информативних емисија. 

Пројекат није јасно дефинисан у смислу предмета и 

циља. 

110. 

Асоцијација 

српско 

чешког 

пријатељства 

- Беседа Ниш 

Čeština jako na 

dlani - Чешка 

на длану 

Укупна вредност пројекта је 871.300,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 695.200,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта су градови у Чешкој, познате 

туристичке бање, дворци и остала културно-
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историјска баштина Чешке. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта остваривања јавног 

интереса у области јавног информисања; 

- значај пројекта са становишта остваривања намене 

конкурса; 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа. 

Садржај примарно има промотивни, а секундарно 

информативни карактер. 

Пројекат не одражава реалне проблеме и потребе 

циљне групе.  

Тема је конципирана тако да спада у редовне 

садржаје информативних емисија. 

111. 

Организација 

за развој и 

демократију 

Бујановац 

ЕУ за све 

Укупна вредност пројекта је 993.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 793.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је утврђивање степена интеграције 

мањина на југу Србије кроз мониторинг постигнутог, 

а везано за отварање Поглавља 23. и 24. Споразума о 

стабилизацији и придруживању Србије ЕУ. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта;  

- оправданост трошкова са становишта прецизности и 

разрађености буџета пројекта, који показује 

усклађеност предвиђеног трошка са пројектним 
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активностима. 

У значају пројекта нису препознати приоритети и 

потребе циљне групе који би били разрађени кроз 

тему пројекта. 

Погрешно су дефинисани индикатори резултата 

пројекта. 

Упитно је познавање предложене теме имајући у 

виду да се у пројекту користе подаци који више нису 

актуелни. 

112. 

Удружење 

новинара 

Србије 

Шест година 

после 

приватизације 

- Колико је 

опстало 

медија на 

језицима 

националних 

мањина 

Укупна вредност пројекта је 985.500,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 773.500,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта су вишејезични медији шест година 

након приватизације и више од годину дана од истека 

законског рока који је власнике обавезивао на 

петогодишњи континуитет у производњи медијског 

садржаја у обиму и програмској шеми пре 

приватизације. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група. 

Нису добро дефинисане циљне групе у односу на 

циљ пројекта. 

Прешироко су опредељене циљне групе. 

Периодика објаве вести на порталу не доприноси 

квалитету информисања циљне групе. 

113. 
YU ECO д.о.о. 

Суботица 

Ово је мој 

свет 

Укупна вредност пројекта је 1.202.400,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 805.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Тема пројекта је промоција мултикултуралности и 

мултиетничности кроз разговоре са најразличитијим 
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људима, припадницима националних мањина који 

кроз изјаве о томе како доживљавају свет причају о 

свакодневном животу на сопственом језику. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. 

Нема иновативног елемента у креирању медијског 

садржаја. 

Пројекат није јасно дефинисан у смислу предмета и 

циља. 

Нема корелације између специфичних циљева и 

очекиваних резултата. 

114. 

Друштво за 

есперанто 

Тибор Секељ 

Магија језика 

Укупна вредност пројекта је 508.200,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу од 405.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројектом је предвиђено публиковање текстова о 

различитим темама и од различитих аутора на 

језицима које користе становници Суботице. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих у 

јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат не 

испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта идентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта усклађености 

планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група. 
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Р.Б. 

ПОДНОСИЛ

АЦ 

ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Пројекат није јасно дефинисан у смислу предмета и 

циља. 

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. 

Пројекат је оскудно образложен, недоречен. 

Циљ је уопштено дефинисан. 

115. 

Центар за 

демократију и 

развој југа 

Србије 

Интеграција 

на југу - 

Млади 

Албанци, 

Роми, Бугари 

Укупна вредност пројекта је 1.260.000,00 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 интеграција младих Албанаца, Рома 

и Бугара у институције Републике Србије, 

свакодневни живот, проблеми и достигнућа. 

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;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа. 

План реализације активности није прецизно 

дефинисан. 

Пројекат није разрађен, а у неким деловима је и 

нејасан. 

Пројекат је оскудно образложен, недоречен. 

Нема увида у теме које ће бити обрађене. 

 

 

  

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. 




