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               Република Србија 

               МИНИСТАРСТВО  

    КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

 Београд, Влајковићева 3 

            Број: 401-01-437/2022-04 

            Датум: 30. јун 2022. године 
 

 

 

 

 

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

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

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

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

9/22), члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 

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

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

информисања доноси 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 

I На основу спроведеног Конкурса за суфинансирање проjеката производње 

медијских садржаја намењених особама са инвалидитетом у 2022. години, средства у износу 

од 15.000.000,00 динара расподељују се следећим подносиоцима пројеката: 

 

 

 

Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВА 

У РСД 

1. Београд 
Савез глувих и наглувих 

Србије 

Наш свет-часопис за 

друштвена, културна и 

животна питања глувих 

и наглувих Србије 

481 500.000,00 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВА 

У РСД 

2. Нови Пазар Journalistic plan  

Преглед недеље-са 

титлом 

(Серијал емисија 

прилагођених особама 

са оштећеним слухом) 

481 500.000,00 

3. Баточина 
Удружење Локално 

организовање 
Свако је некакав 481 500.000,00 

4. Бујановац 
Удружење Variacion 

Повећање видљивости 

особа са инвалидитетом 

у Пчињском округу 

481 500.000,00 

5. Београд 
Друштво мултипле 

склерозе Србије 

Издавање часописа Мој 

МС свет 
481 500.000,00 

6. Београд 
Савез параплегичара и 

квадриплегичара Србије 

Старт за све нас 30. 

Републичке спортске 

игре особа са 

инвалидитетом 

481 500.000,00 

7. Ужице 
Удружење грађана 

Ужицемедиа 

Ако победим себе, 

победила сам све-

животне приче жена са 

инвалидитетом 

ужичког краја 

481 500.000,00 

8. Београд Удружење Без баријера 

Права особа са 

инвалидитетом - 

анимирани водич 

481 500.000,00 

9. Београд 

Савез организација 

бубрежних инвалида 

Републике Србије 

Информативна 

приступачност - 

часопис „Дијализа” 

481 500.000,00 

10. Београд Савез слепих Србије 
Информација, знање, 

разумевање 
481 500.000,00 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВА 

У РСД 

11. Београд 

Центар за 

професионализацију 

медија и медијску 

писменост 

Да се чује глас особа са 

инвалидитетом 
481 500.000,00 

12. Пријепоље 
Удружење Форум жена 

Пријепоља 
ПитамО Се И ми 481 500.000,00 

13. Смедерево 
Presenting Media д.о.о. 

Смедерево 

Интелектуални 

инвалидитет код 

одраслих и старих-пут 

без повратка 

424 500.000,00 

14. Ниш Нивебиа д.о.о. Ниш 
Друштвене игре за 

особе са инвалидитетом 
424 500.000,00 

15. Ниш Зона Плус д.о.о. Ниш 
(Инвалидност) 

невидљивОСтИ 
424 500.000,00 

16. Крушевац 

Радио Телевизија 

Крушевац д.о.о. 

Крушевац 

Ми то можемо (спорт и 

физичке активности 

особа са 

инвалидитетом) 

424 500.000,00 

17. 
Сремска 

Митровица 

Новинско-издавачко 

привредно друштво 

Сремске новине д.о.о. 

Сремска Митровица 

Деца, млади и одрасли 

са сметњама у развоју-

дневно збрињавање и 

активности 

424 500.000,00 

18. Чачак 

Новинско издавачко 

друштво Чачански глас 

д.о.о. Чачак  

Социјално 

предузетништво-шанса 

или неизвесност 

424 500.000,00 

19. Ваљево 
Телевизија В5 д.о.о. 

Ваљево 

Град за све нас, 

истраживачко-

заговарачка акција за 

унапређење 

архитектонске и 

комуникационе 

424 500.000,00 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВА 

У РСД 

приступачности у 

Ваљеву 

20. Крушевац 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу Албос за 

производњу промет 

издавачку делатност 

Крушевац 

Људским причама 

против предрасуда 
424 500.000,00 

21. Салаш 
ДОО ISTOK COMPANY 

Салаш 
Исти смо 424 500.000,00 

22. 
Сремска 

Митровица 

Градска М телевизија 

д.о.о. Сремска 

Митровица 

Седам величанствених 424 500.000,00 

23. Апатин 

Предузеће за 

производњу и 

дистрибуцију РТВ 

програма, трговину и 

услуге ТВ Апатин 

друштво са ограниченом 

одговорношћу, Апатин 

Мали принчеви 424 500.000,00 

24. Врање 
Радио телевизија Врање 

д.о.о. Врање 

Да је лако, могао би 

свако 
424 500.000,00 

25. 
Стара 

Пазова 

Предузеће за 

информисање радио 

телевизија Стара Пазова 

д.о.о. Стара Пазова 

Прозори душе 424 500.000,00 

26. Врање 
Врањска плус д.о.о. 

Врање 

Богатство њихове 

различитости 
424 500.000,00 

27. Пирот Ани пресс д.о.о. Пирот Наранџасти оптимизам 424 500.000,00 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ЕК 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВА 

У РСД 

28. 
Куршумлиј

а 

Милен Ђорђевић ПР веб 

портали и маркетинг 

Topličke vesti - Info press 

Куршумлија 

Нисте сами 424 500.000,00 

29. Нови Сад 

Радиодифузно предузеће 

021 друштво са 

ограниченом 

одговорношћу Нови Сад 

Игре без граница 424 500.000,00 

30. Прњавор 

Друштво за радио и 

дифузију Тим радио 

д.о.о. Прњавор 

Особе са 

инвалидитетом, 

ефикасне у раду 

локалних самоуправа 

424 500.000,00 

     

    Економска класификација 481:  6.000.000,00 динара 

    Економска класификација 424:  9.000.000,00 динара 

    УКУПНО РАСПОДЕЉЕНО  15.000.000,00 динара 

 

 

II Средства нису додељена следећим подносиоцима пројеката: 

 

Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

1. Панчево 

Удружење 

„Панчевачки 

омладински центар” 

Џепни речник дискриминације 

2. Београд  Edit Pro Осмех анђела 

3. Бечеј 
Бечејско удружење 

младих 

Од препреке до потенцијала: Професионалним 

информисањем за унапређење положаја особа 

са инвалидитетом у Војводини 

4. Неготин NG Media За бољи живот свих нас 

5. Београд 
Удружење Постани 

видљив 
Без предрасуда креирајмо инклузију 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

6. 
Нови 

Сад 

Удружење Шеста 

димензија 
Под истим сводом 

7. Ковин 

Удружење грађана за 

унапређење људских 

права и културу 

комуникације Центар 

за културу 

комуникације 

Има ли посла за инвалиде? И зашто нема... 

8. 
Бела 

Црква 

Културно 

информативно 

просветно удружење 

Просперитет 

Желимо да живимо без баријера 

9. Прибој 

Прибојска иницијатива 

за младе и умрежавање 

цивилног сектора 

Победници живота 

10. Медвеђа  Инфо центар југа 

Свима иста права-Истраживачко новинарство у 

сврси побољшања информисаности особа са 

инвалидитетом на подручју општине Медвеђа 

11. Лесковац 
Удружење Лесковачки 

круг 

Како информисањем помоћи особама са 

инвалидитетом 

12. Београд 

Удружење ратних и 

мирнодопских војних 

инвалида Србије 

Инвалиди рата у новом закону 

13. 
Нови 

Пазар 

Центар за развојну 

политику и сарадњу 
Успешни упркос разликама-није битно какав 

траг остављаш него које путеве крчиш 

14. 
Нови 

Пазар 

Удружење грађана Free 

media 
О нама, са нама 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

15. Вршац 
Канцеларија Стварност 

тишине 

Видео недељник на знаковном језику за особе 

са сензорним и телесним инвалидитетом 

16. 
Смедере

во 

Центар за 

информисање, развој 

културе, демократије и 

цивилног друштва 

СДПЛУС 

Поглед из света таме 

17. Ниш Удружење Креатисимо Једина опција - живот 

18. Београд 
Невладина 

организација LENON 

Документарни ТВ филм „Погледај ме очима 

детета” 

19. Београд 
Удружење грађана 

Здравко 
Пандемија и инвалидитет 

20. Опово 
Удружење грађана Глас 

Опова 
И даље сањамо и постојимо 

21. Прешево 

Управа о инклузије 

Лица ометена у развоју 

Прешево 

Живот без баријера 2022 

22. 
Нови 

Пазар 

Катарина Радовић ПР 

Агенција за 

производњу 

кинематографских дела 

и телевизијског 

програма К Медиа Стар 

Нови Пазар 

За њих препреке не постоје Кад (не)достатак 

постане предност 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

23. 
Власотин

це 

Удружење грађана 

Центар за едукацију 

Осмех 

Да видљиви не буду невидљиви 

24. Врање 
Центар за јавно 

заговарање демократије 
Од искључености до инклузије 

25. 
Нови 

Пазар 
Удружење Play on 

Руке говоре (документарни филм о особама са 

инвалидитетом) 

26. 
Нови 

Бечеј 
ИНФО-НБ 

Отворено о: Ментално здравље особа са 

инвалидитетом 

27. Врање 

 

Центар за 

информисање ТВ Инфо 

Пулс Врање 

ТВ серијал Посебна брига за посебне потребе 

28. 
Нови 

Пазар 
Локал медија план 

Три речи најважније у нашем односу: 

стрпљење, стрпљење, стрпљење 

29. Врање Покрет Чувари Србије Да их приметимо 

30. 
Велика 

Врбница 

Удружење 

Мултикултура Србије 

Права и могућности запошљавања инвалида 

рада 

31. Београд 
Локал медија 

маркетинг 

Документарно-информативно-едукативни ТВ 

серијал „Живот нема граница” 

32. 
Смедере

во 

Удружење за 

промовисање слободе 

изражавања - 

Подунавска 

иницијатива 

Школа новинарства за особе са инвалидитетом 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

33. 
Куршумл

ија 

Удружење особа са 

инвалидитетом 

Куршумлије 

Равноправни у локалној заједници 

34. Београд 
Невладина 

организација Маска 
Родитељи 

35. Сента 
Фондација Слобода 

штампе 
И ја бих у позориште! 

36. 
Бајина 

Башта 
Ресурс центар Тара Медији су и за нас 

37. Зајечар 
Удружење Срећна 

звезда 
Дете је дете, да га волите и разумете 

38. 
Крагујев

ац 

Српска православна 

црква Епархија 

шумадијска - Радио 

Златоусти 

„Таргетиран”радио емисија о особама са 

инвалидитетом које су жртве дискриминације  

39. 
Нови 

Сад  

Дејан Јечменица ПР 

консултантске услуге 

Нови Сад 

Особе са инвалидитетом које су мењале свет 

40. 
Смедере

во 

Новинско издавачко 

друштво са 

ограниченом 

одговорношћу Наш 

глас Смедерево 

И ми смо део ваших живота 

41. 
Лазарева

ц 

Друштво за 

производњу, промет и 

услуге GMC-TRADE 

ДОО, Лазаревац 

Снага оптимизма 



10 

 

Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

42. Краљево 

Марина Миљкoвић-

Дабић ПР продукција 

PRIME TIME 

(Не)видљиви 

43. Параћин 

Радио и телевизија 

Канал -М друштво са 

ограниченом 

одговорношћу, 

Параћин  

Удружени до циља серија текстова о 

удруживању особа са инвалидитетом у 

општини Параћин 

44. Ужице 
РАМ Радио Медиа 

Мрежа д.о.о. Ужице 
Оснажи Се-И ради! 

45. 
Богатић 

Белотић 

Мирослава Ковачевић 

ПР производња 

телевизијског програма 

и медијских садржаја 

Мастерик Белотић 

Заједно снажни 

46. Брус 

Наталија Московљевић 

Милетић ПР издавање 

новина Old Partners 

Брус 

Информисање-инклузивно, објективно и 

истинито 

47. Чачак 

Иван Николић ПР 

делатност новинских 

агенција IN-

MEDIA.NET Чачак 

Особе са инвалидитетом и успешно бављење 

спортом Они су срушили све баријере, а 

њихове медаље сијају сјајем који не бледи 

48. 
Нови 

Пазар 

Радио Телевизија Нови 

Пазар д.о.о. Нови Пазар 

Афирмативна кампања: видљиви/ве и језик 

жирафа 

49. 

Сремска 

Митрови

ца 

Новинско-издавачко 

привредно друштво 

Сремске Новине д.о.о. 

Сремска Митровица 

Деца са сметњама без родитељског старања-

хранитељство најбоља замена за биолошку 

породицу 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

50. 
Нови 

САД 

REC-ON 

PRODUCTION д.о.о. 

Нови Сад 

ТВ серијал „Видљиво-невидљиво” 

51. Прибој 
Информативни центар 

д.о.о. Прибој  
Наше комшије 

52. 
Пожарев

ац 

Новинско-издавачко 

привредно друштво Реч 

народа АД Пожаревац 

(Не)инклузивно образовање 

53. Пирот 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу П Канал, 

Пирот 

Глас за равноправност 

54. Параћин 

Радио и телевизија 

Канал М, друштво са 

ограниченом 

одговорношћу Параћин 

Отворена врата 

серија радијских емисија о интеграцији лица са 

инвалидитетом у општини Параћин 

55. Београд 

Предузеће за 

информисање и 

маркетинг IN Network 

Solution д.о.о. Београд-

Врачар 

И ми имамо право да живимо нормално 

56. Ужице 

Предузеће за 

радиодифузију и 

маркетинг Радио Сан 

д.о.о., Ужице 

За живот без баријера 

57. Ниш 

Бранислав Игњатовић 

ПР радња за 

телевизијску 

продукцију SOUTH 

MEDIA Ниш  

Параспорт југа, ТВ серијал за особе с 

инвалидитетом 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

58. Пирот 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу П Канал, 

Пирот  

Запослење без предрасуда 

59. 
Пожарев

ац 

Привредно друштво 

БООМ93 д.о.о. 

Пожаревац  

Хероји су међу нама, радијске емисије и 

ауторски текстови на веб порталу 

60. 
Обренов

ац 

Предузеће за 

информисање и 

маркетинг Студио Маг 

д.о.о. Обреновац 

И то је живот 

61. Београд 

Друштво за новинско 

издавачку делатност 

Дан Граф д.о.о. Београд 

(Врачар) 

Другачији поглед на свет 

62. Бор 

Нада Гудурић ПР 

Агенција за 

информативну 

делатност и маркетинг 

NPRESS Бор 

На истој страни различитости 

63. Прешево 

Фљутра Јахиу ПР 

агенција за 

консултантске 

активности MEDIA 

INDEX Прешево 

Буди укључен 

64. Ужице 
Предузеће Конзум Лав 

д.о.о. Ужице 

Од маргине до инклузије: И моје право да 

радим 

65. 
Пожарев

ац 

Радио Бисер д.о.о. 

привредно друштво за 

саобраћај трговину 

издаваштво и радио и 

телевизијске 

активности Пожаревац 

Место под сунцем 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

66. 

Сремска 

Митрови

ца 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу Сремски 

М радио Сремска 

Митровица 

Бели штап 

67. 

Смедере

вска 

Паланка 

Маријана Гајић ПР 

Трговинска радња A&S 

COMMUNICATION 

Смедеревска Паланка 

У мојој кожи, један дан-документарне 

репортаже о особама са инвалидитетом у 

Смедеревској Паланци 

68. 
Нови 

Сад 

Тврђава 1780 д.о.о. 

Нови Сад 

Друштвена, културна и животна питања глувих 

и наглувих лица 

69. Кладово 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу за радио 

и телевизију РТВ 

Кладово, Кладово 

Охрабрени родитељи-оснажена деца 

70. 
Лазарева

ц 

Друштво за услуге 

пословне активности и 

трговину Kiss д.о.о. 

Лазаревац 

Сви (за)једно 

71. Рума 

Радио Фрушка Гора 

д.о.о. за информативну, 

маркетиншку и забавну 

делатност, Рума 

Млади и сметње у развоју 

72. Бечеј 

Мозаик д.о.о. 

привредно друштво за 

спољну трговину, 

производњу и пословне 

услуге, Бечеј 

Право на равноправност 

73. Ниш Зона Плус д.о.о. Ниш Зап(ОС)ли(И) 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

74. Ниш 
CITY SMART CLUB 

ОД Ниш 

Можеш и ти! - серијал радио емисија и 

подкаста 

75. Прешево 

Друштво за 

производњу и 

емитовање радио и 

телевизијског програма 

РТВ Алди д.о.о. 

Црнотинце 

То смо ми 

76. Златибор 

Радионица Круг 

Александра Глишовић 

Церовина предузетник, 

Златибор 

Приступачност је потребна свима 

77. Богатић  

Драган Грујић ПР 

агенција за 

новинарство и 

издаваштво Мачва 

Медиа систем Богатић 

Где душа не боли-дневни боравак за особе са 

менталним сметњама и интелектуалним 

потешкоћама 

78. 
Бачка 

Паланка 

Радио и телевизија 

Бачка Паланка, 

друштво са 

ограниченом 

одговорношћу, Бачка 

Паланка 

Различитост као једнакост 

79. Бор 
Штампа, радио и филм 

д.о.о. Бор 
Бор без баријера 

80. Трстеник 

Радио и телевизија 

Трстеник д.о.о. 

Трстеник 

Принцезе од стакла 

81. Бољевац 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу Радио 

Бум Бољевац 

И ми смо људи 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

82. 
Нови 

Сад 

Новосадска ТВ ДОО 

Нови Сад  
Објективно за све 

83. Врање 
Радио телевизија 

Врање д.о.о. Врање 
Ми бринемо о вама 

84. Шабац 

Радио дифузно 

друштво радио-

телевизија АС д.о.о. 

Шабац 

Живот по мери човека 

85. Топола 

Предраг Филиповић 

ПР, агенција за услуге 

рекламе и пропаганде 

Браф Топола  

Вести за лакши и лепши живот ОСИ 

86. Пожега 
Телевизија Пожега 

д.о.о. Пожега 
Једнаки у свему 

87. Ниш 

Радио телевизија 

BELLE AMIE д.о.о. 

Ниш 

Наша једнакост 

88. Ниш 
Нишка телевизија д.о.о. 

Ниш 
Једнакост за све 

89. Ниш 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу за 

новинско-издавачку 

делатност Народне 

новине Ниш 

Предрасуде су највеће препреке 

90. 
Бујанова

ц 

Радио-телевизија 

Бујановац д.о.о. 

Бујановац 

Рука руци 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

91. 
Бујанова

ц 

Радио-телевизија 

Бујановац д.о.о. 

Бујановац 

Читај ми 

92. Врање 
Радио телевизија 

Врање д.о.о. Врање 
Чујемо ли се? 

93. Лозница 
Лотел плус д.о.о. 

Лозница 

Телевизијска емисија за особе са 

инвалидитетом „Живот је само један” 

94. 
Пожарев

ац 

Друштво за спољну и 

унутрашњу трговину на 

велико и мало, услуге и 

кооперације SAT-TV 

COMMUNICATIONS 

EKSPORT- IMPORT 

д.о.о. Пожаревац 

Спортски активни 

95. 
Пожарев

ац 

Друштво за спољну и 

унутрашњу трговину на 

велико и мало, услуге и 

кооперације SAT-TV 

COMMUNICATIONS 

EKSPORT- IMPORT 

д.о.о. Пожаревац 

Од школе до посла 

96. 
Нова 

Варош 

Новинско - издавачко 

д.о.о. Златарске вести 

Нова Варош 

Шампиони живота - наши суграђани са 

инвалидитетом 

97. 
Нови 

Сад 

Ртв Сигнал - НС д.о.о. 

Нови Сад 

„Храбро срце” информисање особа са 

инвалидитетом 

98. Чачак 
Телевизија Телемарк 

д.о.о. Чачак 

Серијал текстова са пратећим 

мултимедијалним садржајем „Шампиони 

инклузије” 



17 

 

Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

99. Београд 

Југословенска бизнис 

мрежа ЈУ БИ НЕТ 

д.о.о., Београд  

Документарно-информативно-едукативни ТВ 

серијал "Нас је десет посто" 

100. 
Смедере

во 

Привредно друштво за 

рекламу и пропаганду 

RESPECT MEDIA 

д.о.о. Смедерево 

Запослење - највећа потреба особа са 

инвалидитетом 

101. Ивањица 
Ивањички радио д.о.о., 

Ивањица 
Рећи ћу ти нешто важно 

102. Лесковац 

Привредно друштво за 

производњу и 

емитовање ТВ 

програма Телевизија 

Лесковац д.о.о. 

Лесковац 

Спорт и особе са инвалидитетом 

103. Топола 

Предраг Филиповић 

ПР, агенција за услуге 

рекламе и пропаганде 

Браф Топола  

Заједно можемо више 

104. Чачак 

Новинско издавачко 

друштво Чачански глас 

д.о.о. Чачак 

Јачање капацитета породица особа са аутизмом 

105. Чачак 
Телевизија Телемарк 

д.о.о, Чачак 
Укључивање 

106. Дољевац 

Предузеће за 

информисање Press-

Company д.о.о., 

Дољевац 

Ћутање није лек 

107. 
Крагујев

ац 

Љиљана Вељковић ПР 

Информисање особа са 

инвалидитетом 

Медијски портал 

Баријере Крагујевац 

Жеље исте као ваше 
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

108. 
Бујанова

ц 

Радио-телевизија 

Бујановац д.о.о. 

Бујановац 

Заједно можемо све 

109. Зајечар 

Зоран Николић ПР, 

агенција за производњу 

радио и телевизијских 

програма Студио 101 

Зајечар 

Аутизам, прихватање а не лек 

110. 
Крагујев

ац 

Привредно друштво за 

новинско издавачку 

делатност Јавност 

д.о.о., Крагујевац 

Ми живимо са вама, а не поред вас-инклузија у 

информисању 

111. Зајечар 

Зоран Николић ПР, 

агенција за производњу 

радио и телевизијских 

програма Студио 101 

Зајечар 

Живот после дијагнозе 

112. Краљево 

Привредно друштво 

радио телевизија 

Краљево и Ибарске 

новости д.о.о. Краљево 

За живот без баријера 

113. 
Крагујев

ац 

Предраг Петровић ПР 

агенција за видео и ТВ 

продукцију Оптимум 

видео Крагујевац 

ТВ емисија „Здрави били” са прилозима 

„Здравствени систем и потребе особа са 

инвалидитетом” 

114. Брус 
Радио-телевизија Брус 

д.о.о. Брус 

За друштво једнаких-серијал емисија из 

области унапређења квалитета живота особа са 

инвалидитетом 

115. Београд 

Media advertising д.о.о. 

за маркетинг и 

пропаганду Београд  

Шампиони живота  
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Р.Б. МЕСТО 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

116. 
Нови 

Сад 

Ивана Кнежевић ПР 

Издавачка делатност 

Објектив медиа НС 

Нови Сад 

Равноправно 

117. Београд 

Телевизија спорта и 

здравља СОС КАНАЛ 

ПЛУС д.о.о. Београд-

Савски Венац 

Увек победник 

118. Ниш 

Мануела Радојковић 

ПР производња 

кинематографских 

дела, аудио-визуелних 

производа и 

телевизијског програма 

Helloanimation Ниш 

Обични а тако (не)обични 

119. Београд 
VAT PRODUCTION 

д.о.о. Београд 
И ми смо ту 

 

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

подносиоцима пројеката којима су расподељена средства на Конкурсу. 

        

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

доставе ревидирани буџет пројекта. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

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

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

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

Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања и Одлука о расписивању Конкурса за суфинансирање проjеката производње 

медијских садржаја намењених особама са инвалидитетом у 2022. години, број: 451-04-

124/2022-04 од 24. јануара 2022. године. 
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Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја намењених 

особама са инвалидитетом у 2022. години био је расписан у облику јавног позива у периоду 

од 21. фебруара 2022. године до 6. априла 2022. године. На Конкурс је пристигло 157 

пријава за суфинансирање пројеката, од којих 8 пријава није испунило услове за учешће на 

Конкурсу који су дати у jавном позиву. 

За Конкурс je у Буџету Републике Србије опредељено 15.000.000,00 динара. 

Подносиоци пријава су за реализацију пројеката тражили укупно 115.260.498,00 

динара. 

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

Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

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

за Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја намењених 

особама са инвалидитетом у 2022. години, број: 119-01-120/2022-04. од 16.05.2022. године. 

Комисија је размотрила 149 пројекатa, оценила их у складу са критеријумима утврђеним 

чланом 23. Закона о јавном информисању и медијима, чланом 18. Правилника о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс и донела Предлог расподелe средстава са 

образложењем. 

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

средства расподеле следећим подносиоцима пројеката: 

 

 

Р.Б. 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

1. 
Савез глувих и 

наглувих Србије 

Наш свет-часопис 

за друштвена, 

културна и 

животна питања 

глувих и наглувих 

Србије 

Укупна вредност пројекта је 687.500,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 550.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Сврха пројекта је информисање 

чланства СГНС и друштвене заједнице о 

законским прописима, друштвеним, 

образовним, рехабилитационим, културним и 

другим темама. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних потреба 

циљних група.  
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Р.Б. 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

Тема ће бити реализована кроз специјализовани 

часопис, што ће допринети утицају пројекта на 

јасно дефинисану циљну групу. Медиј има 

искуство у реализацији садржаја на ову тему, 

што се препознаје као предност. Буџет је реално 

пројектован. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. Трошкови се 

одобравају само за производњу медијског 

садржаја, без трошкова штампе.  

2. Journalistic plan  

Преглед недеље-

са титлом 

(Серијал емисија 

прилагођених 

особама са 

оштећеним 

слухом) 

Укупна вредност пројекта је 1.111.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 726.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Сврха пројекта је 

информисање особа оштећеног слуха о важним 

догађајима у региону. 

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.  

Садржај ће бити емитован на регионалној 

телевизији која има добру гледаност у зони 

покривања. Додатна вредност пројекта је 

прилагођавање садржаја глувим и наглувим 

лицима. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара.  

3. 

Удружење 

Локално 

организовање 

Свако је некакав 

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. Сврха пројекта је подршка 

младим људима са различитим облицима 

хендикепа, првенствено у пероду пубертета. 

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.  

Добро су дефинисане потребе и приоритети 

циљне групе. Додатна вредност пројекта је 

укључивање циљне групе у реализацију 

садржаја. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара.  

4. 
Удружење 

Variacion 

Повећање 

видљивости особа 

са инвалидитетом 

у Пчињском 

округу 

Укупна вредност пројекта је 731.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 581.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Циљ пројекта је повећање видљивости 

особа са инвалидитетом и смањење предрасуда 

о њиховим потребама. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа. 

Пројекат доприноси мултикултуралности, што 

је од изузетног значаја за територију на којој се 

реализује. Добро су образложене планиране 

активности. Додатна вредност пројекта је 

организовање стручног скупа. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара.  

5. 

Друштво 

мултипле 

склерозе Србије 

Издавање 

часописа Мој МС 

свет 

Укупна вредност пројекта је 998.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 770.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта је мултипла склероза 

кроз аспекте социјалне, психолошке и 

здравствене заштите.  

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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- капацитете са становишта стручних и 

професионалних референци предлагача 

пројекта, које одговарају предложеним 

циљевима и активностима пројекта. 

Пројекат има и едукативни карактер. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. Средства се 

одобравају за трошкове производње медијских 

садржаја. 

 

 

 

 

6. 

Савез 

параплегичара и 

квадриплегичар

а Србије 

Старт за све нас 

30. Републичке 

спортске игре 

особа са 

инвалидитетом 

Укупна вредност пројекта је 836.800,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 608.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта je утицај спорта на 

живот особа са повредом кичме. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група. 

Пројекат се, на оригиналан начин, бави једном 

од приоритетних тема Конкурса. Додатна 

вредност је прилагођавање садржаја глувим и 

наглувим лицима. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара.  

7. 

Удружење 

грађана 

Ужицемедиа 

Ако победим 

себе, победила 

сам све-животне 

приче жена са 

инвалидитетом 

ужичког краја 

Укупна вредност пројекта је 685.960,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 546.050,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта је положај жена са 

инвалидитетом у друштву.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту.  

Пројекат се бави једном од приоритетних тема 

Конкурса, препознајући добро проблеме и 
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потребе циљне групе. Буџет је реално 

пројектован. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара.  

8. 
Удружење Без 

баријера 

Права особа са 

инвалидитетом - 

анимирани водич 

Укупна вредност пројекта је 736.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 561.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Циљ пројекта је информисање особа са 

инвалидитетом о њиховим правима. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- оправданост трошкова са становишта 

прецизности и разрађености буџета пројекта, 

који показује усклађеност предвиђеног трошка 

са пројектним активностима.  

Циљ је усклађен са описом и значајем пројекта. 

Садржај ће бити реализован кроз анимирано-

играну форму која је пријемчива циљној групи.  

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара.  

9. 

Савез 

организација 

бубрежних 

инвалида 

Републике 

Србије 

Информативна 

приступачност - 

часопис 

„Дијализа” 

Укупна вредност пројекта је 774.000,00 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. Сврха пројекта је учешће особа са 

инвалидитетом у свим аспектима друштвеног 

живота и информисање бубрежних болесника. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса. 

У значају пројекта јасно је идентификовано 

тренутно стање и потребе које из њега 

произилазе. Добро су дефинисане примарне и 

секундарне циљне групе. Планиран је велики 
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број објава у магазину који има јасно 

профилисану циљну групу. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. Средства се 

одобравају само за производњу медијских 

садржаја. 

10. 
Савез слепих 

Србије 

Информација, 

знање, 

разумевање 

Укупна вредност пројекта је 1.096.000,00 

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. Сврха пројекта је 

информисање слепих и слабовидих особа. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група. 

Медиј има искуство у реализацији пројеката на 

ову тему, што се препознаје као предност. 

Додатна вредност је аудиодескрипција серијала 

што ће га учинити доступним слепим и 

слабовидим лицима. Подносилац има све 

капацитете, кадровске и техничке за реализацију 

пројекта. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. Средства се 

одобравају за производњу медијског садржаја.  

11. 

Центар за 

професионализа

цију медија и 

медијску 

писменост 

Да се чује глас 

особа са 

инвалидитетом 

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 

дискриминација особа са инвалидитетом. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама 
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циљних група; 

- капацитете са становишта степена 

организационих и управљачких способности 

предлагача пројекта.  

Пројекат се бави једном од приоритетних тема 

Конкурса, препознајући добро проблеме и 

потребе циљне групе. Добро је образложен 

формат планираног медијског садржаја. Дат је 

предлог тема које ће бити обрађене. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара.  

12. 

Удружење 

Форум жена 

Пријепоља 

ПитамО Се И ми 

Укупна вредност пројекта је 1.200.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 944.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Циљ пројекта је да омогући 

особама са инвалидитетом приступ 

информацијама које се тичу њихових права и 

олакшица у различитим областима.  

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.  

Планирано је да садржај буде објављен на више 

платформи, што доприноси утицају пројекта на 

квалитет информисања циљне групе. 

Подносилац има све капацитете, кадровске и 

техничке за реализацију пројекта. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. 

13. 
Presenting Media 

д.о.о. Смедерево 

Интелектуални 

инвалидитет код 

одраслих и 

старих-пут без 

повратка 

Укупна вредност пројекта је 920.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 720.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта је живот одрасле и 

старије популације са менталним, 

интелектуалним и сензорним потешкоћама у 

Браничевском округу. 
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Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту.  

Медиј преко којег ће пројекат бити реализован 

има велики број посета на месечном нивоу. 

Планиране активности усмерене су на 

остваривање резултата пројекта. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. 

14. 
Нивебиа д.о.о. 

Ниш 

Друштвене игре 

за особе са 

инвалидитетом 

Укупна вредност пројекта је 873.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 681.600,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта je смањење социјалне 

искључености особа са инвалидитетом кроз 

друштвене игре.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту.  

Добро су усклађени опис, значај и циљ пројекта. 

Активности су усмерене  на остваривање  

жељених резултата. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. 

15. 
Зона Плус д.о.о. 

Ниш 

(Инвалидност) 

невидљивОСтИ 

Укупна вредност пројекта је 1.185.000,00 

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 невидљиви 

инвалидитет и промена перцепције о особама 

чије физичко и ментално стање ограничава 

покрете, чула и активности. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- капацитете са становишта стручних и 
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професионалних референци предлагача 

пројекта, које одговарају предложеним 

циљевима и активностима пројекта. 

Добро су усклађени опис, значај и циљ пројекта. 

Дат је предлог тема које ће бити обрађене. 

Пројекат има и едукативни карактер. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. Трошкови се 

одобравају за производњу медијског садржаја.  

16. 

Радио 

Телевизија 

Крушевац д.о.о. 

Крушевац 

Ми то можемо 

(спорт и физичке 

активности особа 

са 

инвалидитетом) 

Укупна вредност пројекта је 1.264.500,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 997.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Пројекат указује на значај 

спорта и рекреативно-физичких активности за   

особе са инвалидитетом. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- капацитете са становишта стручних и 

професионалних референци предлагача 

пројекта, које одговарају предложеним 

циљевима и активностима пројекта. 

Планиран је велики број медијских објава. 

Додатна вредност пројекта је укључивање 

циљне групе у реализацију садржаја. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара.  

17. 

Новинско-

издавачко 

привредно 

друштво 

Сремске новине 

д.о.о. Сремска 

Митровица 

Деца, млади и 

одрасли са 

сметњама у 

развоју-дневно 

збрињавање и 

активности 

Укупна вредност пројекта је 1.404.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 844.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта су активности 

и облици социјалних услуга за лица са сметњама 

у развоју у Срему. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних потреба 
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циљних група.  

Пројекат ће бити реализован кроз додатак листу 

који има велику читаност. Оптималан је план 

реализације активности.  

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара.  

18. 

Новинско 

издавачко 

друштво 

Чачански глас 

д.о.о. Чачак  

Социјално 

предузетништво-

шанса или 

неизвесност 

Укупна вредност пројекта је 679.080,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 537.840,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта су могућности 

социјалног предузетништва, које отвара недавно 

усвојени Закон о социјалном предузетништву. 

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; 

- оправданост трошкова са становишта 

прецизности и разрађености буџета пројекта, 

који показује усклађеност предвиђеног трошка 

са пројектним активностима.  

Тема је актуелна и друштвено ангажована. 

Добро је истакнут значај пројекта. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара.  

19. 
Телевизија В5 

д.о.о. Ваљево 

Град за све нас, 

истраживачко-

заговарачка 

акција за 

унапређење 

архитектонске и 

комуникационе 

приступачности у 

Ваљеву 

Укупна вредност пројекта је 1.384.650,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 888.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је 

приступачност јавног простора у Ваљеву за 

особе са инвалидитетом. 

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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Пројекат се, на оригиналан начин, бави једном 

од приоритетних тема Конкурса. Добро су 

образложене планиране активности. Из 

приложеног синопсиса јасно се види на који 

начин ће садржај бити реализован.  

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара.  

20. 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу 

Албос за 

производњу 

промет 

издавачку 

делатност 

Крушевац 

Људским причама 

против 

предрасуда 

Укупна вредност пројекта је 1.316.000,00 

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 положај 

особа са инвалидитетом у Крушевцу и 

укључивање у све аспекте друштвеног живота.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања 

циљне групе. 

Планиран је велики број објава у штампаном 

издању и на порталу медија, што ће пројекат 

учинити доступним великој циљној групи. 

Додатна вредност је прилагођавање садржаја 

глувим и наглувим лицима. Подносилац има 

неопходне капацитете за реализацију 

планираних активности. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара.  

21. 

ДОО  ISTOK 

COMPANY 

Салаш 

Исти смо 

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. Идеја пројекта је да прикаже рад 

центра за социјални рад на терену, уз учешће 

представника удружења оболелих од церебралне 

и дечије парализе, као и волонтера и самих особа 

са инвалидитетом. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

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

- капацитете са становишта неопходних ресурса 

за реализацију пројекта. 

Јасно су дефинисане програмске целине које ће 

бити обрађене. У креирање медијског садржаја 

биће укључени представници циљне групе.  

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара.  

22. 

Градска М 

телевизија д.о.о. 

Сремска 

Митровица 

Седам 

величанствених 

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. Идеја је да се кроз пројекат 

прикаже седам животних прича особа са 

инвалидитетом из Војводине. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- капацитете са становишта степена 

организационих и управљачких способности 

предлагача пројекта.  

Пројекат се, на оригиналан начин, бави једном 

од приоритетних тема Конкурса. Заступљени су 

иновативни елементи у креирању медијског 

садржаја. Прецизно су наведени актери, мере и 

радње које ће довести до жељених резултата. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара.  

23. 

Предузеће за 

производњу и 

дистрибуцију 

РТВ програма, 

трговину и 

услуге ТВ 

Апатин друштво 

са ограниченом 

одговорношћу, 

Апатин 

Мали принчеви 

Укупна вредност пројекта је 1.078.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 860.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Пројекат афирмише рад 

удружења „Мали принц” које окупља родитеље 

деце са инвалидитетом. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних потреба 
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циљних група;  

- оправданост трошкова са становишта 

прецизности и разрађености буџета пројекта, 

који показује усклађеност предвиђеног трошка 

са пројектним активностима.  

Пројекат се, на оригиналан начин, бави једном 

од приоритетних тема Конкурса. Додатна 

вредност је укључивање циљне групе у 

реализацију садржаја. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. 

24. 

Радио 

телевизија 

Врање д.о.о. 

Врање 

Да је лако, могао 

би свако 

Укупна вредност пројекта је 1.280.500,00 

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 лични пратиоци особа са 

инвалидитетом. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних потреба 

циљних група;  

- капацитете са становишта неопходних ресурса 

за реализацију пројекта. 

Добро је образложен начин реализације 

пројекта. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара.  

25. 

Предузеће за 

информисање 

радио телевизија 

Стара Пазова 

д.о.о. Стара 

Пазова 

Прозори душе 

Укупна вредност пројекта је 998.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 798.400,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта је живот особа са 

инвалидитетом у локалним срединама. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

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

Прецизиране су појединачне теме и актери који 

ће бити укључени у реализацију активности. 

Подносилац има неопходне капацитете за 

реализацију планираних активности. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000, 00 динара.  

26. 
Врањска плус 

д.о.о. Врање 

Богатство њихове 

различитости 

Укупна вредност пројекта је 1.605.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.000.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројекат афирмише спортске успехе деце са 

сметњама у развоју у Врању. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- утицај и изводљивост са становишта 

мерљивости индикатора који омогућавају 

праћење реализације пројекта.  

У креирање медијског садржаја биће укључени 

представници циљне групе. Планирано је да 

садржај буде објављен на више платформи, што 

доприноси утицају пројекта на квалитет 

информисања циљне групе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара.  

27. 
Ани пресс д.о.о. 

Пирот 

Наранџасти 

оптимизам 

Укупна вредност пројекта је 711.326,00 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. Сврха пројекта је подршка оболелима 

од мултипле склерозе и њиховим породицама.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група. 

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

вредност је укључивање циљне групе у 

реализацију садржаја. Пројекат има и 

едукативни карактер. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000, 00 динара.  

28. 

Милен 

Ђорђевић ПР 

веб портали и 

маркетинг 

Topličke vesti - 

Info press 

Куршумлија 

Нисте сами 

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. Пројекат указује на важности бриге o 

особама са инвалидитетом и унапређење 

њиховог положаја и услова живота.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама 

циљних група. 

У креирање медијског садржаја биће укључени 

представници циљне групе. Планиран је велики 

број објава. Буџет је реално приказан. 

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара. 

29. 

Радиодифузно 

предузеће 021 

друштво са 

ограниченом 

одговорношћу 

Нови Сад 

Игре без граница 

Укупна вредност пројекта је 872.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 685.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта је подршка инклузији 

младих са инвалидитетом. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- капацитете са становишта степена 

организационих и управљачких способности 

предлагача пројекта.  

Пројекат нуди креативан и иновативан приступ 

теми. Из приложеног синопсиса јасно се види на 

који начин ће садржај бити реализован.   
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Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара.  

30. 

Друштво за 

радио и 

дифузију Тим 

радио д.о.о. 

Прњавор 

Особе са 

инвалидитетом, 

ефикасне у раду 

локалних 

самоуправа 

Укупна вредност пројекта је 664.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 512.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта је ангажованост особа са 

инвалидитетом у локалним самоуправама 

Шапца, Лознице и Богатића. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат испуњава критеријуме, а нарочито: 

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања 

циљне групе. 

Тема одговара програмским приоритетима 

Конкурса. Прецизно су наведени актери, мере и 

радње које ће довести до жељених резултата. 

Буџет је реално испланиран.  

Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара.  

      

    Економска класификација 481:  6.000.000,00 динара 

    Економска класификација 424:  9.000.000,00 динара 

    УКУПНО РАСПОДЕЉЕНО  15.000.000,00 динара 
 

 

Средства нису додељена следећим подносиоцима пројеката: 

Р.Б. 
ПОДНОСИЛАЦ 
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НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

1. 

Удружење 

„Панчевачки 

омладински 

центар” 

Џепни речник 

дискриминације 

Укупна вредност пројекта је 874.409,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 699.409,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта је дискриминација особа 

са инвалидитетом.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  
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- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана реализације 

пројекта; 

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања 

циљне групе. 

Пројекат није јасно дефинисан у смислу 

предмета и циља. Прешироко су опредељене 

циљне групе. 

2.  Edit Pro Осмех анђела 

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 положај 

особа са Ангелмановим синдромом и подизање 

свести о начинима унапређења квалитета 

њиховог живота. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања 

циљне групе. 

Не сагледава се остваривост датих резултата. 

Погрешно су дефинисани индикатори резултата 

пројекта. 

3. 

Бечејско 

удружење 

младих 

Од препреке до 

потенцијала: 

Професионалним 

информисањем за 

унапређење 

положаја особа са 

инвалидитетом у 

Војводини 

Укупна вредност пројекта је 1.204.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 945.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је веће учешће 

особа са инвалидитетом у свим аспектима 

друштва. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних потреба 

циљних група.  

Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не 

нуди иновативни приступ па се не сагледава 

допринос квалитету информисања циљне групе. 
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Нема јасног увида у планирани медијски 

садржај.  Буџет је нереално дефинисан. 

4. 
NG Media За бољи живот 

свих нас 

Укупна вредност пројекта је 852.232,00 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 дискриминација особа 

са инвалидитетом. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама 

циљних група. 

Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не 

нуди иновативни приступ па се не сагледава 

допринос квалитету информисања циљне групе. 

Циљ је уопштено дефинисан.  

5. 

Удружење 

Постани 

видљив 

Без предрасуда 

креирајмо 

инклузију 

Укупна вредност пројекта је 1.300.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.000.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

пројекта су могућности за запошљавање 

рањивих група, а посебно особа са сметњама у 

развоју. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама 

циљних група. 

Пројекат није разрађен, а у неким деловима је и 

нејасан. Нису препознати капацитети 

подносиоца за реализацију планираних 

активности. Синопсис не одговара предлогу 

пројекта. 

 

6. 

 

Удружење 

Шеста 

димензија 

Под истим сводом 

Укупна вредност пројекта је 1.058.700,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 845.000,00 
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динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Сврха пројекта је подизање 

свести јавности о потреби унапређења положаја 

особа са инвалидитетом. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:   

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних потреба 

циљних група;  

- капацитете са становишта степена 

организационих и управљачких способности 

предлагача пројекта.  

Не процењује се на који начин циљ може бити 

реализован, јер план реализације пројектних 

активности није разрађен. 

7. 

Удружење 

грађана за 

унапређење 

људских права 

и културу 

комуникације 

Центар за 

културу 

комуникације 

Има ли посла за 

инвалиде? И 

зашто нема... 

Укупна вредност пројекта је 688.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 550.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта је запошљавање особа са 

инвалидитетом. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту.  

Упитно је познавање предложене теме имајући у 

виду да се у пројекту користи неадекватна 

терминологија. Планиран је велики број објава, 

али нису прецизиране појединачне теме, што 

доводи у питање остваривост циља. 

8. 

Културно 

информативно 

просветно 

удружење 

Просперитет 

Желимо да 

живимо без 

баријера 

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. У фокусу пројекта су вести и 

информације од значаја за особе са 

инвалидитетом. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

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

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних потреба 

циљних група.  

Не сагледава се концепт медијског садржаја ни 

тематски оквир. Нису добро дефинисане циљне 

групе у односу на циљ пројекта. 

9. 

Прибојска 

иницијатива за 

младе и 

умрежавање 

цивилног 

сектора 

Победници 

живота 

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 живот и рад особа са 

инвалидитетом и њихових породица, као и 

представљање удружења особа са 

инвалидитетом у Прибоју и Пријепољу. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа. 

 Нема иновативних елемената ни истраживачког 

приступа у обради теме, већ је акценат на 

промоцији постојећих потенцијала, што не 

доприноси квалитету информисања циљне 

групе. Погрешно су дефинисани резултати и 

индикатори резултата којима се мери 

остваривост циља.  

10. 
 Инфо центар 

југа 

Свима иста права-

Истраживачко 

новинарство у 

сврси побољшања 

информисаности 

особа са 

инвалидитетом на 

подручју општине 

Медвеђа 

Укупна вредност пројекта је 649.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 502.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта је положај особа са 

инвалидитетом у општини Медвеђа и у 

Јабланичком округу. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- капацитете са становишта степена 

организационих и управљачких способности 

предлагача пројекта. 

Тема је прешироко постављена, без јасног 

фокуса. Планиран је велики број објава, али нису 
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прецизиране појединачне теме, што доводи у 

питање остваривост циља. Нису предвиђене 

потешкоће у реализацији садржаја. 

11. 

Удружење 

Лесковачки 

круг 

Како 

информисањем 

помоћи особама 

са инвалидитетом 

Укупна вредност пројекта је 785.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 610.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта су живот, рад и 

проблеми особа са инвалидитетом. 

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. 

Садржај примарно има промотивни, а 

секундарно информативни карактер. Из описа 

пројекта не сагледава се тематска целина, већ се 

говори о више појединачних тема које би 

требало да буду разрађене кроз засебне пројекте. 

12. 

Удружење 

ратних и 

мирнодопских 

војних 

инвалида 

Србије 

Инвалиди рата у 

новом закону 

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 нови закон о 

правима бораца, војних инвалида, цивилних 

инвалида рата и чланова њихових породица. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- утицај и изводљивост са становишта 

мерљивости индикатора који омогућавају 

праћење реализације пројекта.  

Задатак се, у највећој мери, своди на 

остваривање примарне функције самог медија, 

те у том смислу не представља иновативну и 

тематску целину. Буџет технички није исправан 

па није могуће проценити оправданост 

трошкова.  

13. 
Центар за 

развојну 

Успешни упркос 

разликама-није 

Укупна вредност пројекта је 951.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 
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политику и 

сарадњу 

битно какав траг 

остављаш него 

које путеве крчиш 

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 партиципација особа 

са инвалидитетом у друштву, сагледана кроз 

животне приче лица са инвалидитетом из Новог 

Пазара.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- капацитете са становишта неопходних ресурса 

за реализацију пројекта.   

Тема је прешироко постављена, без јасног 

фокуса. Нису добро дефинисане циљне групе у 

односу на циљ пројекта. 

14. 

Удружење 

грађана Free 

media 

О нама, са нама 

Укупна вредност пројекта је 626.000,00 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 живот особа са 

различитим инвалидитетима, њихови проблеми 

и искушења. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:   

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту.  

Тема је прешироко постављена, без јасног 

фокуса. Прешироко су опредељене циљне групе. 

15. 

Канцеларија 

Стварност 

тишине 

Видео недељник 

на знаковном 

језику за особе са 

сензорним и 

телесним 

инвалидитетом 

Укупна вредност пројекта је 1.130.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 900.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Идеја пројекта је обрада 

информативних садржаја - титловано, звучно и 

преведено на знаковни језик у ХД видео 

формату. 

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 остваривања 

намене конкурса.  

Планиране активности излазе из домена 

производње медијских садржаја. Буџет је 

нереално дефинисан. 

16. 

Центар за 

информисање, 

развој културе, 

демократије и 

цивилног 

друштва 

СДПЛУС 

Поглед из света 

таме 

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. Циљ пројекта је подизање свести 

јавности о проблемима особа оштећеног вида, 

али и осталих особа са инвалидитетом. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних потреба 

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. Садржај није приступачан особама са 

сензорним инвалидитетом. 

17. 
Удружење 

Креатисимо 

Једина опција - 

живот 

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 су изазови са 

којима се суочавају особе са инвалидитетом. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту.  

Упитно је познавање предложене теме имајући у 

виду да се у пројекту користи неадекватна 

терминологија. Буџет је нереално дефинисан. 

Садржај није приступачан особама са сензорним 

инвалидитетом. 
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18. 

Невладина 

организација 

LENON 

Документарни ТВ 

филм „Погледај 

ме очима детета” 

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 прича о слепим и слабовидим 

ученицима једне основне школе који своју 

креативност изражавају кроз музику.  

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; 

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Планиране активности излазе из домена 

производње медијских садржаја. Нису 

препознати капацитети подносиоца за 

реализацију планираних активности.  

19. 

Удружење 

грађана 

Здравко 

Пандемија и 

инвалидитет 

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 последице пандемије 

на младе са ивалидитетом, посебно студенте. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања 

циљне групе. 

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.  

20. 

Удружење 

грађана Глас 

Опова 

И даље сањамо и 

постојимо 

Укупна вредност пројекта је 625.000,00 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 
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Конкурс. Тема пројекта је положај особа са 

инвалидитетом у Опову. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних потреба 

циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања 

циљне групе. 

Упитно је познавање предложене теме имајући у 

виду да се у пројекту користи неадекватна 

терминологија. У значају пројекта нису 

идентификоване потребе циљних група. 

21. 

Управа о 

инклузије Лица 

ометена у 

развоју 

Прешево 

Живот без 

баријера 2022 

Укупна вредност пројекта је 794.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 634.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. У фокусу пројекта је унапређење 

социјално-економског и друштвеног положаја 

особа са инвалидитетом. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања 

циљне групе. 

Циљ је уопштено постављен. Медијски садржај 

није јасно дефинисан. Нема увида у теме које ће 

бити обрађене. 

22. 

Катарина 

Радовић ПР 

Агенција за 

производњу 

кинематографс

ких дела и 

телевизијског 

програма К 

Медиа Стар 

Нови Пазар 

За њих препреке 

не постоје Кад 

(не)достатак 

постане предност 

Укупна вредност пројекта је 1.075.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 582.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је превенција 

маргинализације особа са инвалидитетом. 

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 
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циљевима, очекиваним резултатима и потребама 

циљних група. 

Упитно је познавање предложене теме имајући у 

виду да се о положају особа са инвалидитетом 

говори на стереотипан начин. Буџет технички 

није исправан. 

23. 

Удружење 

грађана Центар 

за едукацију 

Осмех 

Да видљиви не 

буду невидљиви 

Укупна вредност пројекта је 1.253.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 907.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта je положај 

особа са инвалидитетом у општини Власотинце. 

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. 

Циљ је уопштено дефинисан. Погрешно су  

опредељене циљне групе у односу на циљ 

пројекта. Нису препознати капацитети 

подносиоца за реализацију планираних 

активности. 

24. 

Центар за јавно 

заговарање 

демократије 

Од искључености 

до инклузије 

Укупна вредност пројекта је 1.109.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 887.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је унапређење 

положаја особа са инвалидитетом у Врању и 

Пчињском округу. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- капацитете са становишта стручних и 

професионалних референци предлагача 

пројекта, које одговарају предложеним 

циљевима и активностима пројекта. 

У значају пројекта нису препознати приоритети 

и потребе циљне групе који би били разрађени 

кроз тему пројекта. Планиран је велики број 

објава, али нису прецизиране појединачне теме, 

што доводи у питање остваривост циља. 
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25. 
Удружење Play 

on 

Руке говоре 

(документарни 

филм о особама са 

инвалидитетом) 

Укупна вредност пројекта је 1.064.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 851.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Идеја пројекта је да се кроз 

документарну причу о слепом лицу прикаже 

положај особа са инвалидитетом у Новом 

Пазару.  

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; 

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Нема иновативног елемента у креирању 

медијског садржаја. 

26. ИНФО-НБ 

Отворено о: 

Ментално 

здравље особа са 

инвалидитетом 

Укупна вредност пројекта је 948.500,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 739.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта је значај и превенција 

менталног здравља особа са инвалидитетом. 

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. 

Планирани формат медијских садржаја има, 

претежно, карактер стручног издања намењеног 

уско профилисаној циљној групи, па се не 

сагледава економска исплативост реализације 

пројекта. Комплексност теме изискује више 

пажње, односно дужи период реализације и већи 

број медијских објава. 

27. 

 

Центар за 

информисање 

ТВ серијал 

Посебна брига за 

посебне потребе 

Укупна вредност пројекта је 972.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 770.000,00 динара, што не 
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ТВ Инфо Пулс 

Врање 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта је положај особа са 

инвалидитетом у Пчињском округу. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања 

циљне групе. 

Пројектне активности не одговарају намени 

Конкурса. Упитно је познавање предложене 

теме имајући у виду да се у пројекту користи 

неадекватна терминологија. 

28. 
Локал медија 

план 

Три речи 

најважније у 

нашем односу: 

стрпљење, 

стрпљење, 

стрпљење 

Укупна вредност пројекта је 732.500,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 568.500,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта су проблеми и изазови 

деце са аутизмом. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања 

циљне групе. 

Нису добро дефинисане циљне групе у односу 

на циљ пројекта. Не сагледава се одрживост 

пројекта. 
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29. 
Покрет Чувари 

Србије 
Да их приметимо 

Укупна вредност пројекта је 626.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 500.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта су проблеми са којима се 

суочавају особе са ретким болестима. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања 

циљне групе. 

Планирани формат медијских садржаја има, 

претежно, карактер стручног издања намењеног 

уско профилисаној циљној групи, па се не 

сагледава економска исплативост реализације 

пројекта. Наведен је само један учесник у 

реализацији пројекта што доводи у питање 

кадровске капацитете за реализацију 

планираних активности. 

30. 

Удружење 

Мултикултура 

Србије 

Права и 

могућности 

запошљавања 

инвалида рада 

Укупна вредност пројекта је 756.000,00 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 права и могућности 

запошљавања инвалида рада. 

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. 

Планиран је велики број објава, али нису 

прецизиране појединачне теме, што доводи у 

питање остваривост циља.  

31. 
Локал медија 

маркетинг 

Документарно-

информативно-

едукативни ТВ 

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% 
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серијал „Живот 

нема граница” 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројекат је посвећен најуспешнијим 

параолимпијцима из Војводине, који су чланови 

параолимпијске репрезентације Србије. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана реализације 

пројекта. 

Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не 

нуди иновативни приступ па се не сагледава 

допринос квалитету информисања циљне групе. 

План реализације активности није прецизно 

дефинисан. 

32. 

Удружење за 

промовисање 

слободе 

изражавања - 

Подунавска 

иницијатива 

Школа 

новинарства за 

особе са 

инвалидитетом 

Укупна вредност пројекта је 1.321.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 921.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Сврха пројекта je 

оспособљавање младих особа са инвалидитетом 

за бављење новинарством. 

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. 

Пројектне активности не одговарају намени 

Конкурса. Планиране активности излазе из 

домена производње медијских садржаја. 

33. 

Удружење 

особа са 

инвалидитетом 

Куршумлије 

Равноправни у 

локалној 

заједници 

Укупна вредност пројекта је 811.200,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 648.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта је унапређење положаја 

особа са инвалидитетом у Куршумлији. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  
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- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Тема је прешироко и уопштено постављена. 

Нема елемента иновативности, с обзиром да је 

ово често обрађивана тема у пројектима. Нема 

корелације између специфичних циљева и 

очекиваних резултата. 

34. 

Невладина 

организација 

Маска 

Родитељи 

Укупна вредност пројекта је 775.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 610.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта су родитељи особа са 

интелектуалним инвалидитетом. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања 

циљне групе. 

Комплексност теме изискује више пажње, 

односно дужи период реализације и већи број 

медијских садржаја. Нема корелације између 

специфичних циљева и очекиваних резултата. 

35. 

Фондација 

Слобода 

штампе 

И ја бих у 

позориште! 

Укупна вредност пројекта је 2.123.288,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 995.822,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је 

приступачност јавним установама за особе са 

инвалидитетом у Суботици и у другим 

општинама на северу Војводине. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама 

циљних група. 

Пројекат није јасно дефинисан у смислу 

предмета и циља. Планиран је велики број 

објава, али нису прецизиране појединачне теме, 

што доводи у питање остваривост циља. 
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36. 
Ресурс центар 

Тара 
Медији су и за нас 

Укупна вредност пројекта је 879.000,00 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. Сврха пројекта је оспособљавање 

особа са инвалидитетом на подручју Бајине 

Баште за активно учешће у раду медија. 

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. 

Планиране активности излазе из домена 

производње медијских садржаја. Не сагледава се 

концепт медијског садржаја ни тематски оквир. 

37. 
Удружење 

Срећна звезда 

Дете је дете, да га 

волите и разумете 

Укупна вредност пројекта је 992.500,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 706.500,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта је прича о дечаку који од 

рођења болује од церебралне парализе. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту.  

Нису добро дефинисане циљне групе у односу 

на циљ пројекта. Не сагледава се остваривост 

датих резултата. 

38. 

Српска 

православна 

црква Епархија 

шумадијска - 

Радио 

Златоусти 

„Таргетиран” 

радио емисија о 

особама са 

инвалидитетом 

које су жртве 

дискриминације  

Укупна вредност пројекта је 672.509,88 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 500.400,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта је дискриминација особа 

са инвалидитетом. 

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 
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циљних група. 

Тема је прешироко и уопштено постављена. 

Нема елемента иновативности, с обзиром да је 

ово често обрађивана тема у пројектима. Нема 

корелације између специфичних циљева и 

очекиваних резултата. Опис активности није 

разрађен. 

39. 

Дејан 

Јечменица ПР 

консултантске 

услуге Нови 

Сад 

Особе са 

инвалидитетом 

које су мењале 

свет 

Укупна вредност пројекта је 2.514.000,00 

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. 

Идеја пројекта је промоција изванредних особа 

са инвалидитетом и њихова афирмација, са једне 

стране, а са друге истицање проблема особа са 

инвалидитетом.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних потреба 

циљних група.  

Реч је о наставку пројекта, али нису наведени 

иновативни елементи који би оправдали 

наставак активности. Буџет је нереално 

дефинисан. 

40. 

Новинско 

издавачко 

друштво са 

ограниченом 

одговорношћу 

Наш глас 

Смедерево 

И ми смо део 

ваших живота 

Укупна вредност пројекта је 944.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 755.200,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта су живот и проблеми 

особа са инвалидитетом на територији града 

Смедерева. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта 

мерљивости индикатора који омогућавају 
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праћење реализације пројекта. 

Нису добро дефинисане циљне групе у односу 

на циљ пројекта. 

41. 

Друштво за 

производњу, 

промет и 

услуге GMC-

TRADE ДОО, 

Лазаревац 

Снага оптимизма 

Укупна вредност пројекта је 1.050.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 800.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је видљивост 

особа са инвалидитетом у медијима и њихово 

активно укључивање у локалну заједницу. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- капацитете са становишта стручних и 

професионалних референци предлагача 

пројекта, које одговарају предложеним 

циљевима и активностима пројекта. 

Нема иновативног елемента у креирању 

медијског садржаја. Комплексност теме изискује 

више пажње, односно дужи период реализације 

и већи број медијских садржаја. 

42. 

Марина 

Миљкoвић-

Дабић ПР 

продукција 

PRIME TIME 

(Не)видљиви 

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 унапређење 

економског и друштвеног положаја особа са 

инвалидитетом. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних потреба 

циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања 

циљне групе. 

Нема иновативног елемента у креирању 

медијског садржаја. 
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43. 

Радио и 

телевизија 

Канал -М 

друштво са 

ограниченом 

одговорношћу, 

Параћин  

Удружени до 

циља серија 

текстова о 

удруживању 

особа са 

инвалидитетом у 

општини Параћин 

Укупна вредност пројекта је 1.060.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 840.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта су удружења 

особа са инвалидитетом у Параћину, њихов рад, 

функционисање, достигнућа, али и проблеми са 

којима се суочавају.   

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана реализације 

пројекта. 

Нема иновативног елемента у креирању 

медијског садржаја. Упитно је познавање 

предложене теме имајући у виду да се у пројекту 

користи неадекватна терминологија. 

44. 

РАМ Радио 

Медиа Мрежа 

д.о.о. Ужице 

Оснажи Се-И 

ради! 

Укупна вредност пројекта је 1.183.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 938.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је економско 

оснаживање и инклузија особа са 

инвалидитетом. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних потреба 

циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања 

циљне групе. 

Буџет је нереално дефинисан. 

45. 

Мирослава 

Ковачевић ПР 

производња 

телевизијског 

програма и 

медијских 

садржаја 

Заједно снажни 

Укупна вредност пројекта је 1.075.500,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 855.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је промоција 

активности особа са инвалидитетом у 
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Мастерик 

Белотић 

Мачванском округу и на ширем подручју 

Србије.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа. 

Нема иновативних елемената ни истраживачког 

приступа у обради теме, већ је акценат на 

промоцији постојећих потенцијала, што не 

доприноси квалитету информисања циљне 

групе. Прешироко су опредељене циљне групе. 

46. 

Наталија 

Московљевић 

Милетић ПР 

издавање 

новина Old 

Partners Брус 

Информисање-

инклузивно, 

објективно и 

истинито 

Укупна вредност пројекта је 1.022.000,00 

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 стереотипи 

о особама са сметњама у развоју и начини за 

њихово превазилажење.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Комплексност теме изискује више пажње, 

односно дужи период реализације и већи број 

медијских садржаја. Садржај није приступачан 

особама са сензорним инвалидитетом. 

47. 

Иван Николић 

ПР делатност 

новинских 

агенција IN-

MEDIA.NET 

Чачак 

Особе са 

инвалидитетом и 

успешно бављење 

спортом Они су 

срушили све 

баријере, а 

њихове медаље 

сијају сјајем који 

не бледи 

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 спортски успеси особа са 

инвалидитетом.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 



56 

 

Р.Б. 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

Нема иновативних елемената ни истраживачког 

приступа у обради теме, већ је акценат на 

промоцији постојећих потенцијала, што не 

доприноси квалитету информисања циљне 

групе. Буџет је нереално дефинисан. 

48. 

Радио 

Телевизија 

Нови Пазар 

д.о.о. Нови 

Пазар 

Афирмативна 

кампања: 

видљиви/ве и 

језик жирафа 

Укупна вредност пројекта је 1.061.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 781.800,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Сврха пројекта је 

информисање грађана Новог Пазара о 

проблемима и изазовима са којима се суочавају 

деца са аутизмом. 

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; 

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Прешироко су опредељене циљне групе.  

49. 

Новинско-

издавачко 

привредно 

друштво 

Сремске 

Новине д.о.о. 

Сремска 

Митровица 

Деца са сметњама 

без родитељског 

старања-

хранитељство 

најбоља замена за 

биолошку 

породицу 

Укупна вредност пројекта је 880.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 664.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта је хранитељство, као 

најбоља замена за биолошку породицу деци са 

сметњама у развоју без родитељског старања.  

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. 

Планирани формат медијских објава не одговара 

предложеној теми и наведеним активностима. 

Нереално је дефинисан циљ пројекта. 
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50. 

REC-ON 

PRODUCTION 

д.о.о. Нови Сад 

ТВ серијал 

„Видљиво-

невидљиво” 

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 је здравље лица са 

инвалидитетом и чланова њихових породица. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних потреба 

циљних група.  

Реч је о наставку пројекта, али нису наведени 

иновативни елементи који би оправдали 

наставак активности. 

Упитно је познавање предложене теме имајући у 

виду да се у пројекту користи неадекватна 

терминологија. 

51. 

Информативни 

центар д.о.о. 

Прибој  

Наше комшије 

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. Сврха пројекта је повећање нивоа 

информисаности јавности о свакодневном 

животу особа са инвалидитетом. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта 

мерљивости индикатора који омогућавају 

праћење реализације пројекта.  

Тема је прешироко постављена, без јасног 

фокуса. Циљ је уопштено дефинисан. 
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52. 

Новинско-

издавачко 

привредно 

друштво Реч 

народа АД 

Пожаревац 

(Не)инклузивно 

образовање 

Укупна вредност пројекта је 846.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 670.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Сврха пројекта је сензибилизација и 

едукација јавности и аларамирање надлежних 

установа о мањкавостима инклузивног 

образовања у Браничевском округу. 

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. 

Нема иновативног елемента у креирању 

медијског садржаја.  

53. 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу 

П Канал, Пирот 

Глас за 

равноправност 

Укупна вредност пројекта је 1.090.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 850.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је положај 

особа са инвалидитетом у Пироту. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Тема је прешироко и уопштено постављена. 

Нема елемента иновативности, с обзиром да је 

ово често обрађивана тема у пројектима. Циљ је 

уопштено дефинисан. Прешироко су 

опредељене циљне групе. 

54. 

Радио и 

телевизија 

Канал М, 

друштво са 

ограниченом 

одговорношћу 

Параћин 

Отворена врата 

серија радијских 

емисија о 

интеграцији лица 

са инвалидитетом 

у општини 

Параћин 

Укупна вредност пројекта је 1.227.500,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 977.500,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је интеграција 

особа са инвалидитетом у сфере образовања и 
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запослења. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- оправданост трошкова са становишта 

прецизности и разрађености буџета пројекта, 

који показује усклађеност предвиђеног трошка 

са пројектним активностима.  

Тема је прешироко и уопштено постављена. 

Нема елемента иновативности, с обзиром да је 

ово често обрађивана тема у пројектима. 

55. 

Предузеће за 

информисање и 

маркетинг IN 

Network 

Solution д.о.о. 

Београд-Врачар 

И ми имамо право 

да живимо 

нормално 

Укупна вредност пројекта је 1.476.000,00 

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. Циљ пројекта је повећање 

информисаности грађана Ваљева и Колубарског 

округа о потребама и проблемима особа са 

инвалидитетом у Ваљеву. 

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; 

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Нису препознати капацитети подносиоца за 

реализацију планираних активности. Буџет је 

нереално дефинисан. 

56. 

Предузеће за 

радиодифузију 

и маркетинг 

Радио Сан 

д.о.о., Ужице 

За живот без 

баријера 

Укупна вредност пројекта је 1.000.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 680.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Пројекат се односи на 

анализу положаја особа са инвалидитетом у 

Западној Србији.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 



60 

 

Р.Б. 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

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.  

Циљ је уопштено дефинисан. Садржај примарно 

има промотивни, а секундарно информативни 

карактер. 

57. 

Бранислав 

Игњатовић ПР 

радња за 

телевизијску 

продукцију 

SOUTH 

MEDIA Ниш  

Параспорт југа, 

ТВ серијал за 

особе с 

инвалидитетом 

Укупна вредност пројекта је 1.112.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 888.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је спортска 

инклузија особа са инвалидитетом. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту.  

У значају пројекта нису препознати приоритети 

и потребе циљне групе који би били разрађени 

кроз тему пројекта. Пројекат се у највећој мери 

своди на остваривање примарне функције самог 

медија. 

58. 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу 

П Канал, Пирот  

Запослење без 

предрасуда 

Укупна вредност пројекта је 1.129.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 805.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је 

запошљавање особа са инвалидитетом у Пироту. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Прешироко су опредељене циљне групе. Из 

приложеног синопсиса се не сагледава тематски 

концепт пројекта.  
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59. 

Привредно 

друштво 

БООМ93 д.о.о. 

Пожаревац  

Хероји су међу 

нама, радијске 

емисије и 

ауторски текстови 

на веб порталу 

Укупна вредност пројекта је 832.130,00 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. Циљ пројекта је представљање, 

приближавање, разумевање и допринос 

унапређењу положаја особа са инвалидитетом у 

Пожаревцу и Браничевском округу. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Упитно је познавање предложене теме имајући у 

виду да се у пројекту користи неадекватна 

терминологија. 

60. 

Предузеће за 

информисање и 

маркетинг 

Студио Маг 

д.о.о. 

Обреновац 

И то је живот 

Укупна вредност пројекта је 1.224.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 960.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је положај 

особа са инвалидитетом у друштву и у медијима. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних потреба 

циљних група;  

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

У значају пројекта нису идентификоване 

потребе циљних група. Прешироко су 

опредељене циљне групе. 

61. 

Друштво за 

новинско 

издавачку 

делатност Дан 

Граф д.о.о. 

Београд 

(Врачар) 

Другачији поглед 

на свет 

Укупна вредност пројекта је 1.240.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 920.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је положај 

особа са аутизмом и сродним симптомима у 
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кризним временима. 

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; 

- оправданост трошкова са становишта 

прецизности и разрађености буџета пројекта, 

који показује усклађеност предвиђеног трошка 

са пројектним активностима.  

Садржај није приступачан особама са сензорним 

инвалидитетом. 

62. 

Нада Гудурић 

ПР Агенција за 

информативну 

делатност и 

маркетинг 

NPRESS Бор 

На истој страни 

различитости 

Укупна вредност пројекта је 964.000,00 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 живот особа са 

инвалидитетом у Србији. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних потреба 

циљних група.  

Нема иновативног елемента у креирању 

медијског садржаја. Нереално су дефинисани 

трошкови имајући у виду планирани број 

медијских садржаја. 

63. 

Фљутра Јахиу 

ПР агенција за 

консултантске 

активности 

MEDIA INDEX 

Прешево 

Буди укључен 

Укупна вредност пројекта је 830.000,00 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 је учешће особа са 

инвалидидетом са југа Србије у јавном и 

политичком животу у локалним заједницама. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- оправданост трошкова са становишта 

прецизности и разрађености буџета пројекта, 
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који показује усклађеност предвиђеног трошка 

са пројектним активностима.  

Тема је прешироко постављена, без јасног 

фокуса. Погрешно су дефинисани индикатори 

резултата пројекта. 

64. 

Предузеће 

Конзум Лав 

д.о.о. Ужице 

Од маргине до 

инклузије: И моје 

право да радим 

Укупна вредност пројекта је 1.243.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 993.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је 

запошљавање особа са инвалидитетом и 

проблеми са којима се суочавају у потрази за 

послом.  

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.  

Тема је прешироко постављена, без јасног 

фокуса. Нема увида у теме које ће бити обрађене. 

65. 

Радио Бисер 

д.о.о. 

привредно 

друштво за 

саобраћај 

трговину 

издаваштво и 

радио и 

телевизијске 

активности 

Пожаревац 

Место под сунцем 

Укупна вредност пројекта је 1.458.000,00 

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. Циљ пројекта је упознавање 

јавности са проблемима инклузије особа са 

инвалидитетом. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних потреба 

циљних група.  

Нису добро дефинисане циљне групе у односу 

на циљ пројекта. Погрешно су дефинисани 

индикатори резултата пројекта. Буџет је 

нереално испланиран. 
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66. 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу 

Сремски М 

радио Сремска 

Митровица 

Бели штап 

Укупна вредност пројекта је 1.248.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 972.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је живот 

слепих и слабовидих особа у Србији. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Наведен је само један учесник у реализацији 

пројекта па се доводе у питање кадровски 

капацитети за реализацију планираних 

активности. Прешироко су опредељене циљне 

групе. Буџет је нереално дефинисан. 

67. 

Маријана Гајић 

ПР Трговинска 

радња A&S 

COMMUNICA

TION 

Смедеревска 

Паланка 

У мојој кожи, 

један дан-

документарне 

репортаже о 

особама са 

инвалидитетом у 

Смедеревској 

Паланци 

Укупна вредност пројекта је 804.000,00 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. Идеја пројекта је да кроз приказ 

свакодневнице три особе са инвалидитетом 

укаже на положај особа са инвалидитетом у 

Смедеревској Паланци.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања 

циљне групе. 

Нема иновативног елемента у креирању 

медијског садржаја. Упитно је познавање 

предложене теме имајући у виду да се у пројекту 

користи неадекватна терминологија. 

68. 
Тврђава 1780 

д.о.о. Нови Сад 

Друштвена, 

културна и 

животна питања 

глувих и наглувих 

лица 

Укупна вредност пројекта је 665.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 530.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта је стварање услова за 

бољи и квалитетнији живот глувих и наглувих 

лица. 
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Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- капацитете са становишта стручних и 

професионалних референци предлагача 

пројекта, које одговарају предложеним 

циљевима и активностима пројекта. 

Наведен је само један учесник у реализацији 

пројекта па се доводе у питање кадровски 

капацитети за реализацију планираних 

активности. 

Садржај није приступачан особама са сензорним 

инвалидитетом. Предвиђене ставке у буџету 

нису у сагласности са планом производње 

медијског садржаја. 

69. 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу 

за радио и 

телевизију РТВ 

Кладово, 

Кладово 

Охрабрени 

родитељи-

оснажена деца 

Укупна вредност пројекта је 997.500,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 798.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Сврха пројекта је подизање свести о 

праву на образовање и унапређење социјално-

економског и друштвеног положаја особа са 

инвалидитетом. 

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. 

Пројектне активности не одговарају намени 

Конкурса. Планиране активности излазе из 

домена производње медијских садржаја. 

70. 

Друштво за 

услуге 

пословне 

активности и 

трговину Kiss 

д.о.о. 

Лазаревац 

Сви (за)једно 

Укупна вредност пројекта је 651.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 517.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта су лични пратиоци деце 

са сметњама у развоју у Колубарском округу. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:   
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- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама 

циљних група. 

Буџет није добро испланиран, јер су предвиђене 

позиције које се не односе на производњу 

медијског садржаја. Не сагледава се одрживост 

пројекта. 

71. 

Радио Фрушка 

Гора д.о.о. за 

информативну, 

маркетиншку и 

забавну 

делатност, 

Рума 

Млади и сметње у 

развоју 

Укупна вредност пројекта је 780.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 621.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта су деца и млади са 

сметњама у развоју на територији Срема. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама 

циљних група. 

Нема иновативних елемената ни истраживачког 

приступа у обради теме, већ је акценат на 

промоцији постојећих потенцијала, што не 

доприноси квалитету информисања циљне 

групе. Циљ је уопштено дефинисан. 

72. 

Мозаик д.о.о. 

привредно 

друштво за 

спољну 

трговину, 

производњу и 

пословне 

услуге, Бечеј 

Право на 

равноправност 

Укупна вредност пројекта је 913.700,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 718.700,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Пројекат говори о значају поштовања 

права особа са инвалидитетом у свим сферама 

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.  

Циљ је уопштено дефинисан. Прешироко су 

опредељене циљне групе. 
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73. 
Зона Плус 

д.о.о. Ниш 
Зап(ОС)ли(И) 

Укупна вредност пројекта је 1.330.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 

1.000.000,00 динара, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројекат има за циљ да охрабри послодавце и 

друштвено одговорне компаније да запосле 

особе са инвалидитетом. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних потреба 

циљних група.  

Циљ је уопштено дефинисан. Буџет је нереално 

пројектован. 

74. 
CITY SMART 

CLUB ОД Ниш 

Можеш и ти! - 

серијал радио 

емисија и 

подкаста 

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. 

Пројекат је посвећен најактивнијим борцима за 

права особа са инвалидитетом у Нишу. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања 

циљне групе. 

Нема иновативног елемента у креирању 

медијског садржаја. Нема увида у теме које ће 

бити обрађене. Буџет је нереално дефинисан. 

75. 

Друштво за 

производњу и 

емитовање 

радио и 

телевизијског 

програма РТВ 

Алди д.о.о. 

Црнотинце 

То смо ми 

Укупна вредност пројекта је 1.630.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 905.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је свакодневни 

живот особа са инвалидитетом.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  
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- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања 

циљне групе. 

Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не 

нуди иновативни приступ па се не сагледава 

допринос квалитету информисања циљне групе. 

Погрешно су дефинисани индикатори резултата 

пројекта. 

76. 

Радионица 

Круг 

Александра 

Глишовић 

Церовина 

предузетник, 

Златибор 

Приступачност је 

потребна свима 

Укупна вредност пројекта је 1.200.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 720.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је 

приступачност објеката на Златибору особама са 

инвалидитетом. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- утицај и изводљивост са становишта 

мерљивости индикатора који омогућавају 

праћење реализације пројекта.  

Пројектне активности не одговарају намени 

Конкурса. 

77. 

Драган Грујић 

ПР агенција за 

новинарство и 

издаваштво 

Мачва Медиа 

систем Богатић 

Где душа не боли-

дневни боравак за 

особе са 

менталним 

сметњама и 

интелектуалним 

потешкоћама 

Укупна вредност пројекта је 638.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 510.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта је смањење ризика 

социјалне искључености особа са менталним 

сметњама и оспособљавање за самостални 

живот и укључивање у заједницу.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања 

циљне групе. 

Циљ је прешироко постављен.  Планиране 

активности излазе из домена производње 

медијских садржаја. 
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78. 

Радио и 

телевизија 

Бачка Паланка, 

друштво са 

ограниченом 

одговорношћу, 

Бачка Паланка 

Различитост као 

једнакост 

Укупна вредност пројекта је 1.178.500,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 900.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта су права и 

доступност услуга особама са инвалидитетом, 

односно укључивање особа са инвалидитетом у 

све токове друштвеног живота.    

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. 

Тема је прешироко постављена, без јасног 

фокуса. Нема иновативног елемента у креирању 

медијског садржаја. Пројекат се у највећој мери 

своди на остваривање примарне функције самог 

медија. 

79. 

Штампа, радио 

и филм д.о.о. 

Бор 

Бор без баријера 

Укупна вредност пројекта је 880.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 680.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Циљ пројекта је побољшање положаја 

и услова живота особа са инвалидитетом. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања 

циљне групе.  

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. Прешироко су 

опредељене циљне групе. 

80. 

Радио и 

телевизија 

Трстеник д.о.о. 

Трстеник 

Принцезе од 

стакла 

Укупна вредност пројекта је 973.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 723.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. У фокусу пројекта је прича о животу 

три жене са инвалидитетом. 
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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 

идентификованих и јасно дефинисаних потреба 

циљних група.  

Упитно је познавање предложене теме имајући у 

виду да се у пројекту користи неадекватна 

терминологија. Нереално су дефинисани 

трошкови имајући у виду планирани број 

медијских садржаја. 

81. 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу 

Радио Бум 

Бољевац 

И ми смо људи 

Укупна вредност пројекта је 639.100,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 508.900,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта je инклузивно 

образовање ученика са инвалидитетом. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту.  

Пројекат је оскудно образложен, недоречен. 

Нису препознати капацитети подносиоца за 

реализацију планираних активности. 

82. 
Новосадска ТВ 

ДОО Нови Сад  
Објективно за све 

Укупна вредност пројекта је 1.508.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 750.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Сврха пројекта је 

информисање глувих и наглувих, превођењем на 

знаковни језик. 

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. 

Тема је конципирана тако да спада у редовне 

садржаје информативних емисија. Задатак се, у 

највећој мери, своди на остваривање примарне 
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функције самог медија, те у том смислу не 

представља иновативну и тематску целину. 

Наведен је само један учесник у реализацији 

пројекта па се доводе у питање кадровски 

капацитети за реализацију планираних 

активности. 

83. 

Радио 

телевизија 

Врање д.о.о. 

Врање 

Ми бринемо о 

вама 

Укупна вредност пројекта је 884.200,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 704,000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта је услуга социјалне 

заштите - помоћ у кући. 

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; 

- оправданост трошкова са становишта 

прецизности и разрађености буџета пројекта, 

који показује усклађеност предвиђеног трошка 

са пројектним активностима.  

Нереално су дефинисани трошкови имајући у 

виду планирани број медијских садржаја. 

84. 

Радио дифузно 

друштво радио-

телевизија АС 

д.о.о. Шабац 

Живот по мери 

човека 

Укупна вредност пројекта је 1.798.200,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 888.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је 

информисање грађана Мачванског округа о 

животу и проблемима особа са инвалидитетом. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту.  

Пројектне активности не одговарају намени 

Конкурса. У значају пројекта нису 

идентификоване потребе циљних група. 

Приложени синопсис није усклађен са 

предлогом пројекта. 
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85. 

Предраг 

Филиповић ПР, 

агенција за 

услуге рекламе 

и пропаганде 

Браф Топола  

Вести за лакши и 

лепши живот 

ОСИ 

Укупна вредност пројекта је 866.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 602.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Сврха пројекта је инклузија особа са 

инвалидитетом кроз повећање њихове 

информисаности, медијске видљивости, али и 

осетљивости шире друштвене заједнице за 

потребе особа са инвалидитетом. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних потреба 

циљних група.  

Планиране активности излазе из домена 

производње медијских садржаја. Планиран је 

велики број објава, али нису прецизиране 

појединачне теме, што доводи у питање 

остваривост циља. 

86. 

Телевизија 

Пожега д.о.о. 

Пожега 

Једнаки у свему 

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 положај 

особа са инвалидитетом на територији општине 

Пожега. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту.  

Тема је конципирана тако да спада у редовне 

садржаје информативних емисија. Прешироко 

су опредељене циљне групе. 

87. 

Радио 

телевизија 

BELLE AMIE 

д.о.о. Ниш 

Наша једнакост 

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. Циљ пројекта је унапређење 

информисања, односно унапређење социјалног 
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укључивања особа са инвалидитетом. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних потреба 

циљних група.  

Опис активности није разрађен. Медијски 

садржај није јасно дефинисан. Нема увида у теме 

које ће бити обрађене. Из приложеног синопсиса 

се не види тематски концепт пројекта. 

88. 

Нишка 

телевизија 

д.о.о. ниш 

Једнакост за све 

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 побољшање статуса особа са 

инвалидитетом у друштву. 

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. 

Упитно је познавање предложене теме имајући у 

виду да се у пројекту користи неадекватна 

терминологија. Нису добро дефинисане циљне 

групе у односу на циљ пројекта.  

89. 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу 

за новинско-

издавачку 

делатност 

Народне 

новине Ниш 

Предрасуде су 

највеће препреке 

Укупна вредност пројекта је 1.246.000,00 

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 

дискриминација особа са инвалидитетом. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама 

циљних група; 
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- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Прешироко су опредељене циљне групе. 

Нереално је дефинисан циљ пројекта.  

90. 

Радио-

телевизија 

Бујановац 

д.о.о. 

Бујановац 

Рука руци 

Укупна вредност пројекта је 1.263.000,00 

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 активно укључивање особа са 

инвалидитетом у живот 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;  

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Прешироко су опредељене циљне групе.  

91. 

Радио-

телевизија 

Бујановац 

д.о.о. 

Бујановац 

Читај ми 

Укупна вредност пројекта је 997.200,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 794.200,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Идеја пројекта је да се најлепше бајке 

за децу, на српском и албанском језику, сниме у 

аудио формату како би биле приступачне слепој 

и слабовидој деци.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа; 

- утицај и изводљивост са становишта 

мерљивости индикатора који омогућавају 

праћење реализације пројекта.  

Пројектне активности не одговарају намени 

Конкурса. 
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92. 

Радио 

телевизија 

Врање д.о.о. 

Врање 

Чујемо ли се? 

Укупна вредност пројекта је 965.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 756.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Циљ пројекта је информисање 

јавности о положају деце са инвалидитетом у 

време пандемије. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања 

циљне групе. 

Погрешно су дефинисани индикатори резултата 

пројекта. Прешироко су опредељене циљне 

групе. 

93. 
Лотел плус 

д.о.о. Лозница 

Телевизијска 

емисија за особе 

са инвалидитетом 

„Живот је само 

један” 

Укупна вредност пројекта је 1.487.000,00 

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 су потребе и 

права особа са инвалидитетом.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних потреба 

циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа. 

Тема је прешироко постављена, без јасног 

фокуса. 

94. 

Друштво за 

спољну и 

унутрашњу 

трговину на 

велико и мало, 

услуге и 

кооперације 

SAT-TV 

COMMUNICA

TIONS 

Спортски активни 

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. Пројекат промовише 

бављење спортом особа са инвалидитетом у 

Браничевском округу. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 
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EKSPORT- 

IMPORT д.о.о. 

Пожаревац 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- 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. 

Упитно је познавање предложене теме имајући у 

виду да се у пројекту користи неадекватна 

терминологија. 

95. 

Друштво за 

спољну и 

унутрашњу 

трговину на 

велико и мало, 

услуге и 

кооперације 

SAT-TV 

COMMUNICA

TIONS 

EKSPORT- 

IMPORT д.о.о. 

Пожаревац 

Од школе до 

посла 

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 је усмерен на 

унапређење процеса запошљавања особа са 

инвалидитетом у Браничевском округу.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама 

циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања 

циљне групе. 

Пројектне активности не одговарају намени 

Конкурса. Буџет није добро испланиран, јер су 

предвиђене позиције које се не односе на 

производњу медијског садржаја. 

96. 

Новинско - 

издавачко 

д.о.о. Златарске 

вести Нова 

Варош 

Шампиони 

живота - наши 

суграђани са 

инвалидитетом 

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. Циљ пројекта је боља 

препознатљивост проблема особа са 

инвалидитетом у друштвеној заједници.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 
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идентификованих и јасно дефинисаних потреба 

циљних група.  

Нема иновативног елемента у креирању 

медијског садржаја. Упитно је познавање 

предложене теме имајући у виду да се у пројекту 

користи неадекватна терминологија. 

97. 

Ртв Сигнал - 

НС д.о.о. Нови 

Сад 

„Храбро срце” 

информисање 

особа са 

инвалидитетом 

Укупна вредност пројекта је 2.635.500,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 652.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Циљ пројекта је 

информисање особа са инвалидитетом. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних потреба 

циљних група.  

Тема је прешироко постављена, без јасног 

фокуса. Упитно је познавање предложене теме 

имајући у виду да се у пројекту користи 

неадекватна терминологија. 

98. 

Телевизија 

Телемарк д.о.о. 

Чачак 

Серијал текстова 

са пратећим 

мултимедијалним 

садржајем 

„Шампиони 

инклузије” 

Укупна вредност пројекта је 1.285.560,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 995.040,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је значај 

спортских активности особама са 

инвалидитетом у Чачку. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних потреба 

циљних група;  

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Упитно је познавање предложене теме имајући у 

виду да се у пројекту користи неадекватна 

терминологија. 
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99. 

Југословенска 

бизнис мрежа 

ЈУ БИ НЕТ 

д.о.о., Београд  

Документарно-

информативно-

едукативни ТВ 

серијал „Нас је 

десет посто” 

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 проблеми особа са инвалидитетом. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- утицај и изводљивост са становишта 

мерљивости индикатора који омогућавају 

праћење реализације пројекта.  

Реч је о наставку пројекта, али нису наведени 

иновативни елементи који би оправдали 

наставак активности. Упитно је познавање 

предложене теме имајући у виду да се у пројекту 

користи неадекватна терминологија. 

100. 

Привредно 

друштво за 

рекламу и 

пропаганду 

RESPECT 

MEDIA д.о.о. 

Смедерево 

Запослење - 

највећа потреба 

особа са 

инвалидитетом 

Укупна вредност пројекта је 1.235.000,00 

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. Сврха пројекта је афирмација 

образовања и запошљавања особа са 

инвалидитетом у Смедереву. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не 

нуди иновативни приступ па се не сагледава 

допринос квалитету информисања циљне групе. 

Погрешно су дефинисани индикатори резултата 

пројекта. 

101. 

Ивањички 

радио д.о.о., 

Ивањица 

Рећи ћу ти нешто 

важно 

Укупна вредност пројекта је 1.000.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 800.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је живот особа 

са инвалидитетом и проблеми са којима се 

суочавају.  
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Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- капацитете са становишта неопходних ресурса 

за реализацију пројекта.  

Пројекат је оскудно образложен, недоречен. Не 

сагледава се концепт медијског садржаја ни 

тематски оквир. 

102. 

Привредно 

друштво за 

производњу и 

емитовање ТВ 

програма 

Телевизија 

Лесковац д.о.о. 

Лесковац 

Спорт и особе са 

инвалидитетом 

Укупна вредност пројекта је 1.255.800,00 

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 инклузија 

особа са инвалидитетом кроз спортске 

активности.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту.  

Пројекат није разрађен, а у неким деловима је и 

нејасан. Нема иновативних елемената ни 

истраживачког приступа у обради теме, већ је 

акценат на промоцији постојећих потенцијала, 

што не доприноси квалитету информисања 

циљне групе.  

103. 

Предраг 

Филиповић ПР, 

агенција за 

услуге рекламе 

и пропаганде 

Браф Топола  

Заједно можемо 

више 

Укупна вредност пројекта је 869.000,00 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 живот деце са 

сметњама у развоју и њихових породица. 

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. 
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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. 

Нереално је дефинисан циљ пројекта. 

104. 

Новинско 

издавачко 

друштво 

Чачански глас 

д.о.о. Чачак 

Јачање капацитета 

породица особа са 

аутизмом 

Укупна вредност пројекта је 703.140,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 501.900,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Сврха пројекта је информисање и 

оснаживање породица особа са аутизмом. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама 

циљних група. 

Пројекат није јасно дефинисан у смислу 

предмета и циља. Нејасан је формат планираног 

медијског садржаја. 

105. 

Телевизија 

Телемарк д.о.о, 

Чачак 

Укључивање 

Укупна вредност пројекта је 1.694.160,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 995.400,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је положај 

особа са инвалидитетом у Чачку и Моравичком 

округу. 

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. 

Тема је прешироко постављена, без јасног 

фокуса. Нису добро дефинисане циљне групе у 

односу на циљ пројекта. 
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106. 

Предузеће за 

информисање 

Press-Company 

д.о.о., Дољевац 

Ћутање није лек 

Укупна вредност пројекта је 726.000,00 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. Циљ пројекта је унапређење положаја 

особа са инвалидитетом и смањење предрасуда 

у друштву.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Значај пројекта се базира на 

несистематизованим подацима и произвољним 

тврдњама. Циљ пројекта је уопштено 

дефинисан.  

107. 

Љиљана 

Вељковић ПР 

Информисање 

особа са 

инвалидитетом 

Медијски 

портал 

Баријере 

Крагујевац 

Жеље исте као 

ваше 

Укупна вредност пројекта је 625.000,00 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 живот особа са 

различитим врстама инвалидитета у Крагујевцу 

и могућности за што већи степен 

осамостаљивања и укључивања у заједницу.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних потреба 

циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања 

циљне групе. 

Тема је прешироко постављена, без јасног 

фокуса. Нема иновативног елемента у креирању 

медијског садржаја. 
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108. 

Радио-

телевизија 

Бујановац 

д.о.о. 

Бујановац 

Заједно можемо 

све 

Укупна вредност пројекта је 871.700,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 693.700,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта је услуга персоналне 

асистенције у образовном систему. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама 

циљних група. 

Пројекат није јасно дефинисан у смислу 

предмета и циља. Кључни елементи пријаве 

оскудно су наведени. 

109. 

Зоран Николић 

ПР, агенција за 

производњу 

радио и 

телевизијских 

програма 

Студио 101 

Зајечар 

Аутизам, 

прихватање а не 

лек 

Укупна вредност пројекта је 1.248.000,00 

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 живот деце 

с аутизмом и њихових породица. 

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.  

Упитно је познавање предложене теме имајући у 

виду да се у пројекту користи неадекватна 

терминологија. Нису препознати капацитети 

подносиоца за реализацију планираних 

активности. 

110. 

Привредно 

друштво за 

новинско 

издавачку 

делатност 

Јавност д.о.о., 

Крагујевац 

Ми живимо са 

вама, а не поред 

вас-инклузија у 

информисању 

Укупна вредност пројекта је 712.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 544.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта је унапређење квалитета 

живота особа са инвалидитетом у локалној 

заједници, а у реализацију садржаја биће 

укључени представници циљне групе. 
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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 остваривања 

намене конкурса; 

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Буџет није добро испланиран, јер су предвиђене 

позиције које се не односе на производњу 

медијског садржаја.  

111. 

Зоран Николић 

ПР, агенција за 

производњу 

радио и 

телевизијских 

програма 

Студио 101 

Зајечар 

Живот после 

дијагнозе 

Укупна вредност пројекта је 1.092.000,00 

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. Сврха пројекта je 

информисање оболелих од мултипле склерозе. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:   

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Планирани формат медијских садржаја има, 

претежно, карактер стручног издања намењеног 

уско профилисаној циљној групи, па се не 

сагледава економска исплативост реализације 

пројекта. Предвиђене ставке у буџету нису у 

сагласности са планом производње медијског 

садржаја. 

112. 

Привредно 

друштво радио 

телевизија 

Краљево и 

Ибарске 

новости д.о.о. 

Краљево 

За живот без 

баријера 

Укупна вредност пројекта је 1.476.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 720.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је 

дискриминација особа са инвалидитетом. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту.  

Погрешно је дефинисан циљ пројекта. Упитно је 

познавање предложене теме имајући у виду да се 

у пројекту користи неадекватна терминологија. 
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113. 

Предраг 

Петровић ПР 

агенција за 

видео и ТВ 

продукцију 

Оптимум видео 

Крагујевац 

ТВ емисија 

„Здрави били” са 

прилозима 

„Здравствени 

систем и потребе 

особа са 

инвалидитетом” 

Укупна вредност пројекта је 932.500,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 738.500,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта су здравствени систем и 

потребе особа са инвалидитетом. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама 

циљних група. 

Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не 

нуди иновативни приступ па се не сагледава 

допринос квалитету информисања циљне групе. 

У значају пројекта нису идентификоване 

потребе циљних група. 

114. 

Радио-

телевизија Брус 

д.о.о. Брус 

За друштво 

једнаких-серијал 

емисија из 

области 

унапређења 

квалитета живота 

особа са 

инвалидитетом 

Укупна вредност пројекта је 640.258,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 509.620,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Пројекат је усмерен на промовисање 

могућности и оснаживање особа са 

инвалидитетом. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта 

идентификованих и јасно дефинисаних потреба 

циљних група.  

Нису добро дефинисане циљне групе у односу 

на циљ пројекта. Пројекат не одражава реалне 

проблеме и потребе циљне групе. Нема 

иновативног елемента у креирању медијског 

садржаја. 
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115. 

Media 

advertising 

д.о.о. за 

маркетинг и 

пропаганду 

Београд  

Шампиони 

живота  

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 унапређење положаја особа са 

инвалидитетом и инклузија у друштвену 

заједницу. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности; 

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања 

циљне групе. 

Нема увида у теме које ће бити обрађене. Нема 

иновативног елемента у креирању медијског 

садржаја. 

116. 

Ивана 

Кнежевић ПР 

Издавачка 

делатност 

Објектив медиа 

НС Нови Сад 

Равноправно 

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 бављење спортом особа са 

инвалидитетом. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана реализације 

пројекта. 

Кључни елементи пријаве оскудно су наведени. 

У значају пројекта нису идентификоване 

потребе циљних група. Прешироко су 

опредељене циљне групе. 
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117. 

Телевизија 

спорта и 

здравља СОС 

КАНАЛ ПЛУС 

д.о.о. Београд-

Савски Венац 

Увек победник 

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 инклузија особа са инвалидитетом у 

заједницу кроз бављење спортом. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- економску оправданост предлога буџета у 

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. 

Буџет није добро испланиран, јер су предвиђене 

позиције које се не односе на производњу 

медијског садржаја. 

118. 

Мануела 

Радојковић ПР 

производња 

кинематографс

ких дела, 

аудио-

визуелних 

производа и 

телевизијског 

програма 

Helloanimation 

Ниш 

Обични а тако 

(не)обични 

Укупна вредност пројекта је 1.062.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 830.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је свакодневни 

живот особа са инвалидитетом и проблеми са 

којима се сусрећу.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања 

циљне групе. 

Из описа пројекта не сагледава се тематска 

целина, већ се говори о више појединачних тема 

које би требало да буду разрађене кроз засебне 

пројекте. У значају пројекта нису 

идентификоване потребе циљних група. 
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119. 

VAT 

PRODUCTION 

д.о.о. Београд 

И ми смо ту 

Укупна вредност пројекта је 1.180.000,00 

динара. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу од 850.000,00 

динара, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је поштовање 

људских права особа са менталним сметњама и 

инвалидитетом у Јужнобанатском округу. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума 

датих у јавном позиву Конкурса утврђено је да 

пројекат не испуњава следеће критеријуме:  

- капацитете са становишта неопходних ресурса 

за реализацију пројекта;  

- оправданост трошкова са становишта 

прецизности и разрађености буџета пројекта, 

који показује усклађеност предвиђеног трошка 

са пројектним активностима.  

Нису препознати капацитети подносиоца за 

реализацију планираних активности. 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




