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               Република Србија 

               МИНИСТАРСТВО  

    КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

 Београд, Влајковићева 3 

           Број: 401-01-436/2022-04 

            Датум: 30. јун 2022. године 

 

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

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

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

доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи) („Службени гласник РС”, број 23/21), 
члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 

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

451-04-124/2022-04 од 24. јануара 2022. године, потпредседница Владе и министар 

културе и информисања доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I На основу спроведеног Конкурса за суфинансирање проjеката производње 

медијских садржаја намењених припадницима српског народа у земљама региона у 2022. 

години, средства у износу од 29.000.000,00 динара расподељују се следећим 

подносиоцима пројеката: 

 

 

Р.Б. ДРЖАВА ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВА 

У РСД 

1. Бoсна и Херцеговина  
Удружење грађана 

„Јахоринафест”, Пале 

Тв серијал 

„Специјалне и 

паралелне везе 

у пракси” 

600.000,00 

2. Бoсна и Херцеговина  

 Предузеће за радио – 

дифузну, производну и 

трговинску дјелатност 

„ХИТ” д.о.о. Брчко 

дистрикт (HIT DOO 

BRČKO) 

КУД-ови у 

улози очувања 

српског 

националног 

идентитета 

546.000,00 
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Р.Б. ДРЖАВА ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВА 

У РСД 

3. Бoсна и Херцеговина  

Удружење „Продукција 

Први кадар” Источно 

Сарајево (PRVI KADAR 

PRODUKCIJA) 

Документарни, 

образовни ТВ 

серијал 

''Српска 

поезија 

страдања и 

патње'' кроз 

стваралачку 

судбину 

пјесникиње 

Даре Секулић 

900.000,00 

4. Бoсна и Херцеговина  Удружење Позитива 

Срби у 

Федерацији 

БиХ - 

проблеми, 

положај, 

очување 

идентитета 

500.000,00 

5. Бoсна и Херцеговина  

Друштво са ограниченом 

одговорношћу 

„ПЕТКОМЕРЦ” , Зворник 

(PETKOMERC DOO 

DRINJACA) 

Дрина спаја 

Србе Подриња 
595.000,00 

6. Бoсна и Херцеговина  

Издавачко друштво 

„EURO BLIC PRESS“ 

д.о.о. Бања Лука  

(ID EURO BLIC PRESS 

DOO BANJA LUKA) 

Очување 

српског 

националног и 

културног 

идентитета, 

језика и 

културе 

800.000,00 

7. Бoсна и Херцеговина  

 Удружење потомака и 

поштовалаца жртава 

комплекса усташких 

логора Јадовно 1941,  

Бања Лука  

(JADOVNO 1941 UG 

BANJA LUKA) 

Портал 

Јадовно.срб - 

Против 

заборава 

800.000,00 

8. Бoсна и Херцеговина  

Удружење „Форум 

театар”, Источно Сарајево 

(FORUM TEATAR 

UDRUZENJE) 

Документарни 

ТВ серијал 

„Чувари 

традиције” – 

наставак 

1.162.180,00 
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Р.Б. ДРЖАВА ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВА 

У РСД 

серијала 

9. Бoсна и Херцеговина  

СПЦО „Смољана”, 

Босански Петровац) 

(SPC SMOLJANA) 

Производња 

радијских 

емисија 

Православље у 

времену и 

вјечности 

500.000,00 

10. Бoсна и Херцеговина  

„ХЕРЦЕГ РАДИО-

ТЕЛЕВИЗИЈА” Друштво 

са ограниченом 

одговорношћу Требиње 

(HERCEG RTV DOO) 

Очување 

културног 

наслеђа кроз 

призму једног 

братства из 

Старе 

Херцеговине 

734.000,00 

11. Мађарска 

Krug Művészeti Egyesület 

(Удружење уметника 

Круг)   

„Варош РТВ” 

интернет радио 

- телевизија 

српскe 

заједницe у 

Мађарској  

1.000.000,00 

12. Мађарска  

Medimédia  

Kereskedelmi és Szolgáltató 

KFT 

Културно-

уметничка 

друштва и 

оркестри Срба 

у Мађарској и 

Румунији 

између 

прошлости и 

садашњости II 

(други део, 

наставак 

прошле године 

започетог 

серијала) 

600.000,00 

13. Мађарска  
В-МЕДИА („V-MEDIA” 

Egyesület) 

Бисери 

Епархије 

будимске 

500.000,00 

14. Румунија 
ASOCIAŢIA BANAT 

LINK, Темишвар 

Радио емисија 

- Банатске 

актуелности 

700.000,00 
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Р.Б. ДРЖАВА ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВА 

У РСД 

15. Румунија 
MEDIALINK 

PRODUCTION SRL 

Документарни 

филм 

Манастири 

СПЦ у 

Румунији 

(туристичке 

дестинације 

српске 

духовности) 

750.000,00 

16. Румунија 
Agentia YUROTON SRL, 

Темишвар 

Снимање ТВ 

серијала Деда 

Жулетове 

причице из 

баште 

600.000,00 

17. Румунија 

Регионална радио станица 

Темишвар 

(Postul Regional De Radio 

Timisoara) 

Срби из 

Румуније у 

Београду - 

емисије о 

заједничком 

стварању 

прошлости 

538.865,00 

18. Румунија 

Савез Срба у Румунији 

(Uniunea Sarbilor Din 

Romania) 

Подкаст 

„Наша реч” 
750.000,00 

19. 
Република  

Северна Македонија 

Трговско друштво за 

радиодифузија ТВ-

КАНАЛ ВИС ДООЕЛ 

Струмица 

ТВ емисије - 

Српски 

обичаји, језик, 

култура и 

приче 

знаменитих 

српских 

спортиста за 

Србе у 

Северној 

Македонији 

900.000,00 

20. 
Република  

Северна Македонија 

Здружение на граѓани-

АГАРТА Нов Дорјан, 

општина Дорјан 

(ZDRUZENIE NA 

GRAGANI AGARTA 

NOV DOJRAN)  

Знаменити 

Срби 

двадесетог 

века - да се не 

заборави 

500.000,00 
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Р.Б. ДРЖАВА ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВА 

У РСД 

21. 
Република  

Северна Македонија 

Трговско радиодифузно 

друштво РАДИО БУМ 

ДООЕЛ Куманово 

Да причамо 

српски 
750.000,00 

22. 
Република  

Северна Македонија 

Друштво за медиуми, 

продукција и  маркетинг 

ТАСТАТУРА ДООЕЛ 

Куманово  

(TASTATURA DOOEL 

Kumanovo) 

Погранична 

хроника 
500.000,00 

23. 
Република  

Северна Македонија 

Здружение СРПСКИ 

КУЛТУРНО 

ИНФОРМАТИВЕН 

ЦЕНТАР СПОНА  Скопје  

(SRPSKI KIC SPONA 

SKOPJE) 

Отворени 

Балкан 2022 - 

медијска 

промоција и 

подршка, 

културна 

повезивања и 

прожимања 

750.000,00 

24. 
Република  

Северна Македонија 

Трговско 

радиодифузно друштво 

ТЕЛЕВИЗИЈА ПЛУС 

ДОО Куманово 

(TRD TV PLUS DOO) 

Компаратив 500.000,00 

25. 
Република  

Северна Македонија 

Здружение СРПСКА 

ЗАЕДНИЦА ВО 

МАКЕДОНИЈА Скопје 

(Српска заједница у 

Македонији) 

Даница 

(часопис за 

децу и 

омладину) 

500.000,00 

26. 
Република  

Северна Македонија 

Друштво за производство 

на медиумски содржини, 

преведувачки услуги, 

маркетинг, трговија 

РАЗГЛЕДНИЦА ДООЕЛ 

Скопје (RAZGLEDNICA 

DOOEL SKOPJE)   

Разгледница 

Скопске Црне 

Горе 

500.000,00 

27. Република Словенија 

Савез српских друштава 

Словеније 

 (Zveza srbskih društev 

Slovenije) 

Новине српске 

Мостови  
500.000,00 
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Р.Б. ДРЖАВА ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВА 

У РСД 

28. Република Словенија 

Културни  

центар Данило Киш 

(KULTURNI CENTER 

DANILO KIŠ) 

Радио емисија 

 на српском 

језику 

„Контрола 

лета” 2022. 

900.000,00 

29. Република Хрватска 

Дифузија д.о.о. за  

емитирање радијског 

програма, трговину и 

угоститељство 

„Хоризонти” 

Радијска 

емисија о 

култури, 

образовању и 

идентитету 

Срба у 

Хрватској 

500.000,00 

30. Република Хрватска 

Заједничко веће општина-

Вуковар  

(Zajedničko vijeće općina- 

Vukovar) 

Производња тв 

емисије 

„Хроника 

Славоније, 

Барање и 

западног 

Срема” 

750.000,00 

31. Република Хрватска 

Српско културно друштво 

„Просвјета”, Загреб 

(SKD PROSVJETA) 

Штампање 

дјечјег листа 

„Бијела пчела” 

600.000,00 

32. Република Хрватска Радио Банска Коса д.о.о. 

„Забораву 

насупрот” - 

циклус 

информативно-

образовних 

радијских 

емисија о 

културном 

наслеђу 

барањских 

Срба у радио 

емисији 

„Култура 

петком у два” 

500.000,00 
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Р.Б. ДРЖАВА ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВА 

У РСД 

33. Република Хрватска 

Заједничко веће општина-

Вуковар  

(Zajedničko vijeće općina- 

Vukovar) 

Новински лист 

„ИЗВОР” 
500.000,00 

34. Република Хрватска 
Српска културна 

заједница Борово 

Издавање и 

дистрибуција 

часописа 

„Културни 

магазин” 

500.000,00 

35. Република Хрватска 

 Српско привредно  

друштво „Привредник” 

(SPD Privrednik) 

Српски 

времеплов: 

Људи, 

институције и 

догађаји 

500.000,00 

36. Република Хрватска 

Мирослав Краљевић д.о.о. 

(Miroslav Kraljević društvo 

za informiranje s 

ograničenom odgovornošću 

Požega) 

Око Псуња и 

Папука-

емисија за 

српску 

заједницу 

673.955,00 

37. Република Хрватска 

РАПСОДИЈА д.о.о. 

 за производњу и 

емитирање радијског 

програма и трговину 

ОГЊИШТЕ- 

емисија о 

српској 

националној 

мањини у 

Републици 

Хрватској 

500.000,00 

38. Црна Гора 

„Друштво за 

равноправност и 

толеранцију-АИ” НВО  

Магазин 

„Српске 

новине” 

500.000,00 

39. Црна Гора 

НВО Српски 

информативно-културни 

клуб „Свети Сава” 

Портал 

„Српске 

новине ЦГ” 

500.000,00 
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Р.Б. ДРЖАВА ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВА 

У РСД 

40. Црна Гора 

 „Друштво за 

равноправност и 

толеранцију-АИ” НВО  

Радио серијал 

– „Добротвори 

и задужбинари 

у српском 

народу” 

600.000,00 

41. Црна Гора 

Невладино удружење 

Српско историјско- 

културно друштво 

„Никола Васојевић”, 

Беране 

„Актуелности 

из Васојевића 

и Лимске 

долине” 

500.000,00 

42. Црна Гора 

„Удружење за геноцид”, 

Подгорица (NVU 

UDRUŽENJE ZA 

GENOCID PODGORICA) 

Информисање 

о правима 

Срба у Црној 

Гори 

500.000,00 

43. Црна Гора 

„Zen Master Production” 

Društvo sa ograničenom 

odgovornošću za promet i 

usluge, export-import 

Herceg Novi  

(ZEN MASTER 

PRODUCT) 

Музичка 

разгледница 

српског народа 

у Црној Гори 

1.000.000,00 

44. Црна Гора 
Јумедиа Монт д.о.о. 

Подгорица 

Његујемо 

ћирилицу 2 
500.000,00 

45. Црна Гора 

Радио телевизија 

Мојковац д.о.о. Мојковац 

(DOO RTV MOJKOVAC) 

Брсково-

Мојковац-први 

српски новац 

500.000,00 

46. Црна Гора 

НИП „Пљеваљске 

новине” ДОО 

(PLJEVALJSKE NOVINE) 

Тромеђа као 

предност и 

изазов 

500.000,00 

 

 

Економска класификација 424 у износу: 29.000.000,00 динара 
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Укупно: 29.000.000,00 динара 

 

 

 

II Средства нису додељена следећим подносиоцима пројеката: 

 

 

Р.Б. ДРЖАВА 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

1. Босна и Херцеговина 

Удружење за 

информативно-

културну дјелатност 

„СВЕТИ САВА” 

Пале  

Портрети књижевника, 1 

(електронска и штампана 

монографија) 

2. Босна и Херцеговина 

„НТВ” друштво за 

продукцију права, 

маркетинг и 

дистрибуцију д.о.о. 

Бања Лука 

„Говоримо српски језик” (радијске 

емисије) 

3. Босна и Херцеговина 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу 

„АСоглас” доо 

Зворник  

Манастири Подриња и Бирча - мост 

духовности 

4. Босна и Херцеговина 
„AdOro marketing & 

consulting” д.о.о. 
СвоЈ/А 

5. Босна и Херцеговина                                                                          

Клуб студената 

Факултета 

политичких наука 

Бања Лука 

Студентски журнал 

6. 
Република Северна 

Македонија 

Друштво за 

производство, 

трговија и услуги 

КУМЕВ БРОТХЕРС 

ПРОДУКЦИЈА 

ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје  

Документарно играни филм „БРАНА” 

(Војвода Брана Јовановић) 

7. 
Република Северна  

Македонија 

Друштво за 

продукција и 

консалтинг 

ПРОДУКЦИЈА 

МОСТ ДООЕЛ 

Скопје 

Српско лето 
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Р.Б. ДРЖАВА 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

8. 
Република Северна  

Македонија 

Трговско 

радиодифузно 

друштво тв студио 

ТЕРА Манговски 

Зоран Битола 

ДООЕЛ  

Чујте Срби чувајте се себе 

9. Република Словенија 

Srbsko kulturno 

društvo Štajerska 

skupnost (Српско 

културно друштво 

Штајерска 

заједница) 

Српске новине Штајерске новости 

10. Република Хрватска  

Српско културно 

друштво „Просвјета” 

- Пододбор СКД 

„Просвјета” Ријека 

Артефакти - Извори за хисторију Срба 

у Ријеци, бр. 19/2022 

11. Црна Гора 

„Друштво за 

равноправност и 

толеранцију-АИ” 

НВО  

 

 

 

 

 

 

 

Информативни програм Српске 

телевизије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

Црна Гора 

Друштво за 

новинско-издавачку, 

графичку и 

културноумјетничке 

дјелатности 

„Ободско слово” 

ДОО Подгорица 

 

 

 

БИСЕРИ - петорица из српског 
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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, Уредба о правилима и 

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

суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања 

и Одлука о расписивању Конкурса за суфинансирање проjеката производње медијских 

садржаја намењених припадницима српског народа у земљама региона у 2022. години 

број: 451-04-124/2022-04 од 24. јануара 2022. године. 

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја намењених 

припадницима српског народа у земљама региона у 2022. години је био расписан у облику 

јавног позива у периоду од 24. јануара 2022. године до 6. априла 2022. године. На Конкурс 

je пристиглo 60 пријавa за суфинансирање пројеката, од којих 2 пријаве нису испуниле 

услове за учешће на Конкурсу који су дати у jавном позиву. 

За Конкурс je у Буџету Републике Србије опредељено 29.000.000,00 динара. 

Подносиоци пријава су за реализацију пројеката тражили укупно 62.619.381,00 

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 припадницима српског народа у земљама региона у 2022. години, број: 119-01-

119/2022-04 од 16. маја 2022. године. Комисија је размотрила 58 пројекатa, оценила их у 

складу са критеријумима утврђеним чланом 23. Закона о јавном информисању и медијима, 
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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. 
ДРЖ

АВА 

ПОДНОСИ

ЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

1. 

Босн

а и 

Херц

егови

на 

Удружење 

грађана 

„Јахорина

фест” 

Пале 

Тв серијал 

„Специјал

не и 

паралелне 

везе у 

пракси” 

Укупна вредност пројекта је 1.200.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 950.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Тема пројекта су активности Републике Србије 

које доприносе оснаживању економског положаја 

српског народа у Босни и Херцеговини. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног информисања; 

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања циљне 

групе. 

Подржава се наставак реализације пројекта. 

Добро су усклађени опис, значај и циљ пројекта.  

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

600.000,00 динара. 

2. 

Босн

а и 

Херц

егови

на 

 

Предузеће 

за радио – 

дифузну, 

производн

у и 

трговинск

у 

дјелатност 

„ХИТ” 

д.о.о. 

Брчко 

КУД-ови у 

улози 

очувања 

српског 

националн

ог 

идентитет

а 

Укупна вредност пројекта је 687.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 546.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Тема пројекта је је очување српске народне 

културе, баштине и фолклора. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 
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Р.Б. 
ДРЖ

АВА 

ПОДНОСИ

ЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

дистрикт 

(HIT DOO 

BRČKO) 

јавног интереса у области јавног информисања; 

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања циљне 

групе. 

Пројекат се бави једном од приоритетних тема 

Конкурса, препознајући добро проблеме и 

потребе циљне групе.  

Захтев за суфинансирање пројекта је прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 

546.000,00 динара. 

3. 

Босн

а и 

Херц

егови

на 

Удружење 

„Продукц

ија Први 

кадар” 

Источно 

Сарајево 

(PRVI 

KADAR 

PRODUK

CIJA) 

Документа

рни, 

образовни 

ТВ 

серијал 

„Српска 

поезија 

страдања 

и патње” 

кроз 

стваралач

ку 

судбину 

пјесникињ

е Даре 

Секулић 

Укупна вредност пројекта је 1.884.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.194.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Тема пројекта је очување српског језика, 

књижевне и духовне културе од заборава. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа; 

- капацитете са становишта стручних и 

професионалних референци предлагача пројекта, 

које одговарају предложеним циљевима и 

активностима пројекта. 

Наглашен је истраживачки приступ у обради 

теме. Јасно су дефинисане програмске целине 

које ће бити обрађене. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

900.000,00 динара. 

4. 

Босн

а и 

Херц

егови

на 

Удружење 

Позитива 

Срби у 

Федерациј

и БиХ - 

проблеми, 

положај, 

очување 

идентитет

Укупна вредност пројекта је 1.920.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.360.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Тема пројекта су положај и проблеми српског 
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Р.Б. 
ДРЖ

АВА 

ПОДНОСИ

ЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

а народа у Федерацији Босне и Херцеговине. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања циљне 

групе. 

Планиран је велики број медијских објава. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

500.000,00 динара. 

5. 

Босн

а и 

Херц

егови

на 

Друштво 

са 

ограничен

ом 

одговорно

шћу 

„ПЕТКОМ

ЕРЦ”, 

Зворник 

(PETKOM

ERC DOO 

DRINJAC

A) 

Дрина 

спаја Србе 

Подриња 

Укупна вредност пројекта је 1.427.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 595.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Тема пројекта је представљање заједништва, 

привредни и културни живот Срба у Подрињу. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта идентификованих 

и јасно дефинисаних потреба циљних група.  

У значају пројекта јасно је идентификовано 

тренутно стање и потребе које из њега 

произилазе. Планиран је велики број медијских 

објава.  

Захтев за суфинансирање пројекта је прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 

595.000,00 динара. 

6. 

Босн

а и 

Херц

егови

на 

Издавачко 

друштво 

„EURO 

BLIC 

PRESS” 

д.о.о. 

Бања Лука  

(ID EURO 

BLIC 

PRESS 

Очување 

српског 

националн

ог и 

културног 

идентитет

а, језика и 

културе 

Укупна вредност пројекта је 1.900.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.500.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Тема пројекта су приче о људима и 

институцијама у Босни и Херцеговини, 

Републици Хрватској и Републици Словенији. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 
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Р.Б. 
ДРЖ

АВА 

ПОДНОСИ

ЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

DOO 

BANJA 

LUKA) 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана реализације 

пројекта; 

- капацитете са становишта степена 

организационих и управљачких способности 

предлагача пројекта.  

Садржај ће бити реализован преко медија који 

има добру читаност па се процењује велики 

утицај пројекта. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

800.000,00 динара. 

7. 

Босн

а и 

Херц

егови

на 

 

Удружење 

потомака 

и 

поштовала

ца жртава 

комплекса 

усташких 

логора 

Јадовно 

1941,  

Бања Лука  

(JADOVN

O 1941 UG 

BANJA 

LUKA) 

Портал 

Јадовно.ср

б - Против 

заборава 

Укупна вредност пројекта је 1.996.796,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.236.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Тема пројекта је српско страдање у 20. веку.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања циљне 

групе. 

У значају пројекта јасно је идентификовано 

тренутно стање и потребе које из њега 

произилазе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

800.000,00 динара. 

8. 

Босн

а и 

Херц

егови

на 

Удружење 

„Форум 

театар”, 

Источно 

Сарајево 

Документа

рни ТВ 

серијал 

„Чувари 

традиције” 

Укупна вредност пројекта је 2.337.574,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.162.180,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 
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Р.Б. 
ДРЖ

АВА 

ПОДНОСИ

ЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

(FORUM 

TEATAR 

UDRUZE

NJE) 

– наставак 

серијала 

Конкурс.  

Тема пројекта су стари уметнички занати, 

традиционална уметност и културно наслеђе 

српског народа. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- значај пројекта са становишта идентификованих 

и јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа. 

Добро је образложен начин реализације пројекта. 

Захтев за суфинансирање пројекта је прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 

1.162.180,00 динара. 

9. 

Босн

а и 

Херц

егови

на 

СПЦО 

„Смољана

”, 

Босански 

Петровац) 

(SPC 

SMOLJAN

A) 

Производ

ња 

радијских 

емисија 

Православ

ље у 

времену и 

вјечности 

Укупна вредност пројекта је 626.137,50 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.  

Овај пројекат се бави темама из области 

православне духовности, културе, традиције и 

историје српског народа у Крајини (подручје 

Унско-Санског кантона у Федерацији Босне и 

Херцеговине). 

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; 

- капацитете са становишта стручних и 

професионалних референци предлагача пројекта, 

које одговарају предложеним циљевима и 

активностима пројекта. 

Добро су образложене планиране активности. 

Захтев за суфинансирање пројекта је прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 

500.000,00 динара. 



17 

 

Р.Б. 
ДРЖ

АВА 

ПОДНОСИ

ЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

10. 

Босн

а и 

Херц

егови

на 

„ХЕРЦЕГ 

РАДИО-

ТЕЛЕВИЗ

ИЈА” 

Друштво 

са 

ограничен

ом 

одговорно

шћу 

Требиње 

(HERCEG 

RTV 

DOO) 

Очување 

културног 

наслеђа 

кроз 

призму 

једног 

братства 

из Старе 

Херцегови

не 

Укупна вредност пројекта је 1.288.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 734.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Тема пројекта је очување културног наслеђа кроз 

призму једног братства из Старе Херцеговине. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- капацитете са становишта стручних и 

професионалних референци предлагача пројекта, 

које одговарају предложеним циљевима и 

активностима пројекта. 

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са 

реалним проблемима циљне групе. Заступљени су 

иновативни елементи у креирању медијског 

садржаја. Добро је образложен формат 

планираног медијског садржаја. 

Захтев за суфинансирање пројекта је прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 

734.000,00 динара. 

11. 
Мађа

рска 

  Krug 

Művészeti 

Egyesület 

(Удружењ

е 

уметника 

Круг) 

„Варош 

РТВ” 

интернет 

радио - 

телевизија 

српскe 

заједницe 

у 

Мађарској  

Укупна вредност пројекта је 8.681.501,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.496.518,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Тема пројекта су догађаји из сфере мањинске 

политике, културе, друштва, садржаји за децу, 

садржаји забавног карактера, као и актуелна 

дешавања.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног информисања; 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 
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Р.Б. 
ДРЖ

АВА 

ПОДНОСИ

ЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања циљне 

групе. 

Пројекат се бави једном од приоритетних тема 

Конкурса, препознајући добро проблеме и 

потребе циљне групе.  У значају пројекта јасно је 

идентификовано тренутно стање и потребе које из 

њега произилазе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

1.000.000,00 динара. 

12. 
Мађа

рска  

Medimédia  

Kereskedel

mi és 

Szolgáltató 

KFT 

Културно-

уметничка 

друштва и 

оркестри 

Срба у 

Мађарској 

и 

Румунији 

између 

прошлост

и и 

садашњос

ти II 

(други 

део, 

наставак 

прошле 

године 

започетог 

серијала) 

Укупна вредност пројекта је 1.250.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.000.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Тема пројекта је представљање и значај српских 

културно-уметничких друштава и оркестара у 

Мађарској и Румунији. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група. 

Подржава се наставак реализације пројекта. Тема 

одговара програмским приоритетима Конкурса. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

600.000,00 динара. 

13. 
Мађа

рска  

В-МЕДИА 

(„V-

MEDIA” 

Egyesület) 

Бисери 

Епархије 

будимске 

Укупна вредност пројекта је 2.405.490,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 756.400,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Овај пројекат се бави верским темама и очувањем 

културно-историјског наслеђа Срба у Мађарској. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 
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Р.Б. 
ДРЖ

АВА 

ПОДНОСИ

ЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана реализације 

пројекта; 

- капацитете са становишта стручних и 

професионалних референци предлагача пројекта, 

које одговарају предложеним циљевима и 

активностима пројекта. 

Тема одговара програмским приоритетима 

Конкурса. Прецизно је дат предлог тема које ће 

бити обрађене. Подржава се наставак реализације 

серијала. Садржај ће бити реализован кроз 

емисије одговарајућег формата. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

500.000,00 динара. 

14. 
Руму

нија 

ASOCIAŢI

A BANAT 

LINK, 

Темишвар 

Радио 

емисија - 

Банатске 

актуелнос

ти 

Укупна вредност пројекта је 880.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 700.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Тема пројекта је праћење актуелних дешавања у 

српској култури, фолклору, музици и уметности. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања циљне 

групе; 

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Подржава се наставак реализације пројекта.  У 

значају пројекта јасно је идентификовано 

тренутно стање и потребе које из њега 

произилазе. 

Захтев за суфинансирање пројекта је прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 

700.000,00 динара. 



20 

 

Р.Б. 
ДРЖ

АВА 

ПОДНОСИ

ЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

15. 
Руму

нија 

MEDIALI

NK 

PRODUCT

ION SRL 

Документа

рни филм 

Манастир

и СПЦ у 

Румунији 

(туристич

ке 

дестинаци

је српске 

духовност

и) 

Укупна вредност пројекта је 2.100.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.500.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Тема пројекта је историјат 5 српских манастира у 

Румунији и њихов развој кроз векове. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана реализације 

пројекта; 

- капацитете са становишта стручних и 

професионалних референци предлагача пројекта, 

које одговарају предложеним циљевима и 

активностима пројекта. 

Тема одговара програмским приоритетима 

Конкурса. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

750.000,00 динара. 
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Р.Б. 
ДРЖ

АВА 

ПОДНОСИ

ЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

16. 
Руму

нија 

Agentia 

YUROTO

N SRL, 

Темишвар 

Снимање 

ТВ 

серијала 

Деда 

Жулетове 

причице 

из баште 

Укупна вредност пројекта је 2.100.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.500.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Тема пројекта су дечије ТВ приче на српском 

језику.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта идентификованих 

и јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања циљне 

групе. 

Тема одговара програмским приоритетима 

Конкурса. Пројекат се бави темом на аутентичан 

начин. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

600.000,00 динара. 

17. 
Руму

нија 

Регионалн

а радио 

станица 

Темишвар 

(Postul 

Regional 

De Radio 

Timisoara) 

Срби из 

Румуније 

у Београду 

- емисије о 

заједничко

м 

стварању 

прошлост

и 

Укупна вредност пројекта је 1.500.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.200.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Тема пројекта је очување значаја српске заједнице 

из Румуније у стварању модерног националног 

идентитета Србије. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања циљне 

групе. 

Прецизно је дат предлог тема које ће бити 

обрађене. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 
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Р.Б. 
ДРЖ

АВА 

ПОДНОСИ

ЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

538.865,00 динара. 

18. 
Руму

нија 

Савез 

Срба у 

Румунији 

(Uniunea 

Sarbilor 

Din 

Romania) 

Подкаст 

„Наша 

реч” 

Укупна вредност пројекта је 1.800.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.440.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Овај пројекат се бави друштвеним и културно-

историјским, спортским и научним темама, са 

посебним освртом на младе, које су од значаја за 

српску заједницу у Румунији. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања циљне 

групе; 

- капацитете са становишта стручних и 

професионалних референци предлагача пројекта, 

које одговарају предложеним циљевима и 

активностима пројекта. 

Заступљени су иновативни елементи у креирању 

медијског садржаја. Јасно су дефинисане 

програмске целине које ће бити обрађене. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

750.000,00 динара. 

19. 

Репу

блик

а 

Севе

рна 

Маке

дониј

а 

Трговско 

друштво 

за 

радиодиф

узија ТВ-

КАНАЛ 

ВИС 

ДООЕЛ 

Струмица 

ТВ 

емисије - 

Српски 

обичаји, 

језик, 

култура и 

приче 

знаменити

х српских 

Укупна вредност пројекта је 1.865.010,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.479.900,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Овај пројекат се бави спортским, едукативним и 

културним програма на српском језику у циљу 

очувања српског националног идентитета, језика 
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Р.Б. 
ДРЖ

АВА 

ПОДНОСИ

ЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

спортиста 

за Србе у 

Северној 

Македониј

и 

и писма. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана реализације 

пројекта. 

Тема одговара програмским приоритетима 

Конкурса. Добро су усклађени опис, значај и циљ 

пројекта. Жанровска разноврсност медијског 

садржаја допринеће допадљивости и 

занимљивијем пласирању теме. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

900.000,00 динара. 

20. 

Репу

блик

а 

Севе

рна 

Маке

дониј

а 

Здружение 

на 

граѓани-

АГАРТА 

Нов 

Дорјан, 

општина 

Дорјан 

(ZDRUZE

NIE NA 

GRAGANI 

AGARTA 

NOV 

DOJRAN)  

Знаменити 

Срби 

двадесетог 

века - да 

се не 

заборави 

Укупна вредност пројекта је 1.773.225,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.415.910,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Овај пројекат има за циљ да подсети Србе у 

Македонији као и Македонце на рад познатих и 

признатих људи са територије некадашње 

Југославије, односно Србије (Михаило Пупин, 

Милунка Савић и Светозар Глигорић). 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта идентификованих 

и јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана реализације 

пројекта. 

Додатна вредност је двојезична реализација 

садржаја.  

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

500.000,00 динара. 
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Р.Б. 
ДРЖ

АВА 

ПОДНОСИ

ЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

21. 

Репу

блик

а 

Севе

рна 

Маке

дониј

а 

Трговско 

радиодиф

узно 

друштво 

РАДИО 

БУМ 

ДООЕЛ 

Куманово 

Да 

причамо 

српски 

Укупна вредност пројекта је 1.153.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 903.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Овај пројекат има за циљ да подржи неговање 

српског језика у Републици Северној Македонији. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног информисања; 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група. 

Добро су усклађени опис, значај и циљ пројекта. 

Планиран је велики број медијских објава. 

Пројекат има и едукативни карактер. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

750.000,00 динара. 

22. 

Репу

блик

а 

Севе

рна 

Маке

дониј

а 

Друштво 

за 

медиуми, 

продукциј

а и  

маркетинг 

ТАСТАТУ

РА 

ДООЕЛ 

Куманово  

(TASTAT

URA 

DOOEL 

Kumanovo

) 

Погранич

на 

хроника 

Укупна вредност пројекта је 979.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 684.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Овај пројекат има за циљ афирмацију и 

промоцију српске заједнице и српског културно- 

историјског наслеђа у пограничном региону 

Републике Северне Македоније кроз приче о 

црквама, људима и догађајима у општинама 

Куманово и Старо Нагоричане. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања циљне 

групе. 

Пројекат се бави приоритетном темом Конкурса. 
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Р.Б. 
ДРЖ

АВА 

ПОДНОСИ

ЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

500.000,00 динара. 

23. 

Репу

блик

а 

Севе

рна 

Маке

дониј

а 

Здружение 

СРПСКИ 

КУЛТУРН

О 

ИНФОРМ

АТИВЕН 

ЦЕНТАР 

СПОНА  

Скопје  

(SRPSKI 

KIC 

SPONA 

SKOPJE) 

Отворени 

Балкан 

2022 - 

медијска 

промоција 

и 

подршка, 

културна 

повезивањ

а и 

прожимањ

а 

Укупна вредност пројекта је 1.406.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.100.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Тема пројекта је правовремено и објективно 

информисање на српском језику, са превасходним 

акцентом на промоцији регионалне сарадње 

„Отворени Балкан” у којој су учеснице и Северна 

Македонија и Србија. 

- значај пројекта са становишта идентификованих 

и јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- значај пројекта са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту;  

- капацитете са становишта неопходних ресурса 

за реализацију пројекта.   

Заступљени су иновативни елементи у креирању 

медијског садржаја. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

750.000,00 динара. 

24. 

Репу

блик

а 

Севе

рна 

Маке

дониј

а 

Трговско 

радиодиф

узно 

друштво 

ТЕЛЕВИЗ

ИЈА 

ПЛУС 

ДОО 

Куманово 

(TRD TV 

PLUS 

DOO) 

Компарат

ив 

Укупна вредност пројекта је 2.071.200,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.500.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Тема пројекта су образовни, едукативни и 

информативни садржаји на српском језику, у 

којима ће бити заступљени припадници српске 

заједнице у Републици Северној Македонији и 

њихове активности.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног информисања; 

- капацитете са становишта стручних и 

професионалних референци предлагача пројекта, 
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Р.Б. 
ДРЖ

АВА 

ПОДНОСИ

ЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

које одговарају предложеним циљевима и 

активностима пројекта. 

Јасно је истакнут значај пројекта. Планиран је 

велики број медијских објава. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

500.000,00 динара. 

25. 

Репу

блик

а 

Севе

рна 

Маке

дониј

а 

Здружение 

СРПСКА 

ЗАЕДНИ

ЦА ВО 

МАКЕДО

НИЈА 

Скопје 

(Српска 

заједница 

у 

Македониј

и) 

Даница 

(часопис 

за децу и 

омладину) 

Укупна вредност пројекта је 2.080.800,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.500.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Тема пројекта су активности деце и омладине и 

њихово стваралаштво у циљу очувања српског 

језика, посебно код деце и младих. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- значај пројекта са становишта идентификованих 

и јасно дефинисаних потреба циљних група.  

Пројекат се бави темом на аутентичан начин. 

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. 

26. 

Репу

блик

а 

Севе

рна 

Маке

дониј

а 

Друштво 

за 

производс

тво на 

медиумск

и 

содржини, 

преведува

чки 

услуги, 

маркетинг, 

трговија 

РАЗГЛЕД

НИЦА 

Разгледни

ца 

Скопске 

Црне Горе 

Укупна вредност пројекта је 1.067.700,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 836.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Овај пројекат се бави представљањем 

младих успешних људи, локација и догађаја на 

подручју Скопске Црне Горе у циљу едукације 

становништва и јачања етичког, језичког и 

културног идентитета Срба у Скопској Црној 

Гори. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 
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Р.Б. 
ДРЖ

АВА 

ПОДНОСИ

ЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

ДООЕЛ 

Скопје 

(RAZGLE

DNICA 

DOOEL 

SKOPJE)   

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног информисања; 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа. 

Тема је оригинална, актуелна и усклађена са 

реалним проблемима циљне групе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

500.000,00 динара. 

27. 

Репу

блик

а 

Слов

енија 

Савез 

српских 

друштава 

Словеније 

 (Zveza 

srbskih 

društev 

Slovenije) 

Новине 

српске 

Мостови  

Укупна вредност пројекта је 1.500.000,00 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.  

Сврха пројекта је информисање припадника 

српског народа у Словенији о делатностима  

Савеза српских друштава Словеније. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног информисања; 

- значај пројекта са становишта идентификованих 

и јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана реализације 

пројекта. 

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. 

28. 

Репу

блик

а 

Слов

енија 

Културни  

центар 

Данило 

Киш 

(KULTUR

NI 

CENTER 

DANILO 

Радио 

емисија 

 на 

српском 

језику 

„Контрола 

лета” 

2022. 

Укупна вредност пројекта је 2.500.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.500.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Тема пројекта су дешавања у српској заједници и 

стваралаштво Срба у Словенији. 



28 

 

Р.Б. 
ДРЖ

АВА 

ПОДНОСИ

ЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

KIŠ) Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног информисања; 

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања циљне 

групе; 

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана реализације 

пројекта. 

У значају пројекта јасно је идентификовано 

тренутно стање и потребе које из њега 

произилазе. Добро су образложене планиране 

активности. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

900.000,00 динара. 

29. 

Репу

блик

а 

Хрва

тска 

Дифузија 

д.о.о. за  

емитирањ

е 

радијског 

програма, 

трговину и 

угоститељ

ство 

„Хоризонт

и” 

Радијска 

емисија о 

култури, 

образовањ

у и 

идентитет

у Срба у 

Хрватској 

Укупна вредност пројекта је 980.400,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 780.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Тема пројекта је положај српске националне 

мањине на истоку Хрватске. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног информисања; 

- значај пројекта са становишта идентификованих 

и јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- капацитете са становишта неопходних ресурса 

за реализацију пројекта.  

Реч је о осведочено квалитетном садржају са 

великим утицајем, па се подржава наставак 

реализације серијала. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

500.000,00 динара. 
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Р.Б. 
ДРЖ

АВА 

ПОДНОСИ

ЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

30. 

Репу

блик

а 

Хрва

тска 

Заједничк

о веће 

општина-

Вуковар  

(Zajedničk

o vijeće 

općina- 

Vukovar) 

Производ

ња тв 

емисије 

„Хроника 

Славоније, 

Барање и 

западног 

Срема” 

Укупна вредност пројекта је 5.824.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.500.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Циљ пројекта је праћење рада и деловања српске 

етничке заједнице у Републици Хрватској и 

њихове улоге у друштву, као и праћење деловања 

друштва на саму етничку заједницу кроз 

друштвено политички сегмент, културу, спорт, 

веру, образовање и друге видове друштвеног 

деловања. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног информисања; 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта 

мерљивости индикатора који омогућавају 

праћење реализације пројекта;  

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана реализације 

пројекта. 

Подржава се наставак реализације пројекта. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

750.000,00 динара. 

31. 

Репу

блик

а 

Хрва

тска 

Српско 

културно 

друштво 

„Просвјет

а”, Загреб 

(SKD 

PROSVJE

TA) 

Штампањ

е дјечјег 

листа 

„Бијела 

пчела” 

Укупна вредност пројекта је 8.500.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 900.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Тема пројекта су садржаји за децу. 

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; 
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Р.Б. 
ДРЖ

АВА 

ПОДНОСИ

ЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

- значај пројекта са становишта идентификованих 

и јасно дефинисаних потреба циљних група. 

У креирање медијског садржаја биће укључени 

представници циљне групе. Текстови ће бити 

реализовани кроз часопис препознатљивог и 

јединственог садржаја, који је намењен 

профилисаној циљној групи. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

600.000,00 динара. 

32. 

Репу

блик

а 

Хрва

тска 

Радио 

Банска 

Коса д.о.о. 

„Забораву 

насупрот” 

- циклус 

информат

ивно-

образовни

х 

радијских 

емисија о 

културном 

наслеђу 

барањских 

Срба у 

радио 

емисији 

„Култура 

петком у 

два” 

Укупна вредност пројекта је 2.619.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.500.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Тема пројекта је историја, наслеђе, култура и 

обичаји Срба са територије Барање и околине. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито:  

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног информисања 

- капацитете са становишта неопходних ресурса 

за реализацију пројекта.  

Планиран је велики број медијских објава. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

500.000,00 динара. 

33. 

Репу

блик

а 

Хрва

тска 

Заједничк

о веће 

општина-

Вуковар  

(Zajedničk

o vijeće 

općina- 

Vukovar) 

Новински 

лист 

„ИЗВОР” 

Укупна вредност пројекта је 6.208.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.500.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Сврха пројекта је праћење тема значајних за 

припаднике српске националне мањине у 

Хрватској, са акцентом на Славонију и Барању те 

Лику, Кордун, Банију и Далмацију. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 
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Р.Б. 
ДРЖ

АВА 

ПОДНОСИ

ЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
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јавног интереса у области јавног информисања; 

- значај пројекта са становишта идентификованих 

и јасно дефинисаних потреба циљних група;  

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања циљне 

групе. 

Подржава се наставак реализације пројекта. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

500.000,00 динара. 

34. 

Репу

блик

а 

Хрва

тска 

Српска 

културна 

заједница 

Борово 

Издавање 

и 

дистрибуц

ија 

часописа 

„Културни 

магазин” 

Укупна вредност пројекта је 1.000.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 800.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Тема пројекта су садржаји из области културе и 

историје српског народа. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања циљне 

групе; 

- капацитете са становишта степена 

организационих и управљачких способности 

предлагача пројекта.  

Пројекат се бави приоритетном темом Конкурса. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

500.000,00 динара. 

35. 

Репу

блик

а 

Хрва

тска 

 Српско 

привредно  

друштво 

„Привредн

ик” (SPD 

Privrednik) 

Српски 

времеплов

: Људи, 

институци

је и 

догађаји 

Укупна вредност пројекта је 2.878.430,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.499.990,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Тема пројекта су значајни датуми, личности и 

догађаји везани за период од доласка Срба на 

простор данашње Хрватске па све до сада.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 
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ДРЖ

АВА 

ПОДНОСИ

ЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
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у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама 

циљних група. 

Пројекат се бави приоритетном темом Конкурса. 

Планиран је велики број медијских објава. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

500.000,00 динара. 

36. 

Репу

блик

а 

Хрва

тска 

Мирослав 

Краљевић 

д.о.о. 

(Miroslav 

Kraljević 

društvo za 

informiranj

e s 

ograničeno

m 

odgovorno

šću 

Požega) 

Око 

Псуња и 

Папука-

емисија за 

српску 

заједницу 

Укупна вредност пројекта је 842.995,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 673.955,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Циљ пројекта је допринос информисаности и 

унапређење знања и вештина о медијској 

писмености српског народа на подручју 

Пожешко-славонске жупаније.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама 

циљних група. 

Добро су усклађени опис, значај и циљ пројекта. 

У значају пројекта јасно је идентификовано 

тренутно стање и потребе које из њега 

произилазе. Планиран је велики број медијских 

објава. 

Захтев за суфинансирање пројекта је прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 

673.955,00 динара. 
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37. 

Репу

блик

а 

Хрва

тска  

РАПСОД

ИЈА д.о.о. 

 за 

производњ

у и 

емитирањ

е 

радијског 

програма 

и трговину 

ОГЊИШТ

Е- 

емисија о 

српској 

националн

ој мањини 

у 

Републици 

Хрватској 

Укупна вредност пројекта је 665.600,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 531.200,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Пројекат се бави свим областима живота 

припадника српског народа у Републици 

Хрватској. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног информисања; 

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања циљне 

групе; 

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана реализације 

пројекта. 

Тема је актуелна и друштвено ангажована. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

500.000,00 динара. 

38. 
Црна 

Гора 

„Друштво 

за 

равноправ

ност и 

толеранци

ју-АИ” 

НВО  

Магазин 

„Српске 

новине” 

Укупна вредност пројекта је 3.010.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.470.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Тема пројекта је очување етничке посебности и 

развој етничког, верског и језичког идентитета 

српског народа у Црној Гори. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног информисања; 

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања циљне 

групе. 

Пројекат је одржив. Предвиђене су потешкоће 

које се могу јавити у току реализације пројекта и 
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план за њихово превазилажење. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

500.000,00 динара. 

39. 
Црна 

Гора 

НВО 

Српски 

информат

ивно-

културни 

клуб 

„Свети 

Сава'” 

Портал 

„Српске 

новине 

ЦГ” 

Укупна вредност пројекта је 2.190.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.130.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Сврха пројекта је информисање грађана о 

догађајима из политичког и друштвено-

економског живота.  

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања циљне 

групе. 

Медиј преко којег ће пројекат бити реализован 

има велики број посета на месечном нивоу. 

Садржај ће бити доступан великом броју 

читалаца, имајући у виду тираж и динамику 

излажења медија преко којег ће пројекат бити 

реализован. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

500.000,00 динара. 

40. 
Црна 

Гора 

 „Друштво 

за 

равноправ

ност и 

толеранци

ју-АИ” 

НВО  

Радио 

серијал – 

„Добротво

ри и 

задужбина

ри у 

српском 

народу” 

Укупна вредност пројекта је 2.220.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.290.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Тема пројекта је усмерена на српске добротворе и 

задужбинаре у циљу очувања националног 

идентитета, културе, традиције, историје и вере. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 
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Р.Б. 
ДРЖ

АВА 

ПОДНОСИ

ЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања циљне 

групе; 

- капацитете са становишта неопходних ресурса 

за реализацију пројекта.  

Подносилац има добре референце. Пројекат има и 

едукативни карактер. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

600.000,00 динара. 

41. 
Црна 

Гора 

Невладино 

удружење 

Српско 

историјско

- културно 

друштво 

„Никола 

Васојевић

”, Беране 

„Актуелно

сти из 

Васојевић

а и 

Лимске 

долине” 

Укупна вредност пројекта је 800.000,00 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.  

Теме пројекта су промоција и извештавање о 

манифестацијама, актуелности из јавног живота 

као и значај руралног развоја за српско 

становништво Васојевића и Лимске долине. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања циљне 

групе; 

- капацитете са становишта неопходних ресурса 

за реализацију пројекта.  

Добро су дефинисане примарне и секундарне 

циљне групе. Добро су образложене планиране 

активности. 

Захтев за суфинансирање пројекта је прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 

500.000,00 динара. 
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Р.Б. 
ДРЖ

АВА 

ПОДНОСИ

ЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

42. 
Црна 

Гора 

„Удружењ

е за 

геноцид”, 

Подгорица 

(NVU 

UDRUŽE

NJE ZA 

GENOCID 

PODGORI

CA) 

Информис

ање о 

правима 

Срба у 

Црној 

Гори 

Укупна вредност пројекта је 800.000,00 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 информисање српског народа у 

Црној Гори о правима у разним областима и о 

начину њихове реализације. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног информисања; 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- значај пројекта са становишта заступљености 

новинарско истраживачког приступа; 

- капацитете са становишта степена 

организационих и управљачких способности 

предлагача пројекта.  

Буџет је избалансиран. 

Захтев за суфинансирање пројекта је прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 

500.000,00 динара. 

43. 
Црна 

Гора 

„Zen 

Master 

Production

” Društvo 

sa 

ograničeno

m 

odgovorno

šću za 

promet i 

usluge, 

export-

import 

Herceg 

Novi  

(ZEN 

MASTER 

PRODUCT

Музичка 

разгледни

ца српског 

народа у 

Црној 

Гори 

Укупна вредност пројекта је 1.471.875,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.177.500,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Тема пројекта је очување традиције сећања на 

аутентичну музику и игре Срба који живе у Црној 

Гори. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама 
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Р.Б. 
ДРЖ

АВА 

ПОДНОСИ

ЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

) циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана реализације 

пројекта; 

- капацитете са становишта степена 

организационих и управљачких способности 

предлагача пројекта.  

Додатна вредност је прилагођавање садржаја 

глувим и наглувим лицима. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

1.000.000,00 динара. 

44. 
Црна 

Гора 

Јумедиа 

Монт 

д.о.о. 

Подгорица 

Његујемо 

ћирилицу 

2 

Укупна вредност пројекта је 2.502.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.500.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Тема пројекта је допринос очувању српског 

националног и културног идентитета, језика и 

писма у Црној Гори. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног информисања; 

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања циљне 

групе; 

- капацитете са становишта стручних и 

професионалних референци предлагача пројекта, 

које одговарају предложеним циљевима и 

активностима пројекта. 

У значају пројекта јасно је идентификовано 

тренутно стање и потребе које из њега 

произилазе. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

500.000,00 динара. 
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Р.Б. 
ДРЖ

АВА 

ПОДНОСИ

ЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

45. 
Црна 

Гора 

Радио 

телевизија 

Мојковац 

д.о.о. 

Мојковац 

(DOO 

RTV 

MOJKOV

AC) 

Брсково-

Мојковац-

први 

српски 

новац 

Укупна вредност пројекта је 2.040.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.500.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Тема пројекта је промоција монетарне и рударске 

историје Срба на северу Црне Горе. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана реализације 

пројекта. 

Пројекат нуди креативан и иновативан приступ 

теми. Наглашен је истраживачки приступ у 

обради теме. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

500.000,00 динара. 

46. 
Црна 

Гора 

НИП 

„Пљеваљс

ке новине” 

ДОО 

(PLJEVAL

JSKE 

NOVINE) 

Тромеђа 

као 

предност 

и изазов 

Укупна вредност пројекта је 1.415.280,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 735.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Тема пројекта је економски потенцијал и живот 

људи у општинама тромеђе Србије, Црне Горе и 

БиХ - Република Српска. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

испуњава критеријуме, а нарочито: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног информисања; 

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања циљне 

групе; 

- капацитете са становишта степена 

организационих и управљачких способности 

предлагача пројекта.  

Тема је актуелна и друштвено ангажована. 
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Р.Б. 
ДРЖ

АВА 

ПОДНОСИ

ЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Садржај ће бити реализован у формату који је 

прилагођен циљној групи. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 

500.000,00 динара. 

 

 

 

Средства нису додељена следећим подносиоцима пројеката: 

 

 

Р.Б. 
ДРЖА

ВА 

ПОДНОСИЛА

Ц ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ 

1. 

Босна 

и 

Херце

говина 

Удружење за 

информативн

о-културну 

дјелатност 

„СВЕТИ 

САВА” Пале  

Портрети 

књижевника, 

1 

(електронска 

и штампана 

монографија

) 

Укупна вредност пројекта је 711.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 540.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Тема пројекта су портрети књижевника. 

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 

усклађености планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама 

циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта степена 

развојне и финансијске одрживости пројекта; 

- оправданост трошкова са становишта 

прецизности и разрађености буџета пројекта, који 

показује усклађеност предвиђеног трошка са 

пројектним активностима. 

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај.            

2. 

Босна 

и 

Херце

говина 

„НТВ” 

друштво за 

продукцију, 

права, 

маркетинг и 

„Говоримо 

српски 

језик” 

(радијске 

емисије) 

Укупна вредност пројекта је 800.000,00 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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Р.Б. 
ДРЖА

ВА 

ПОДНОСИЛА

Ц ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ 

дистрибуцију 

д.о.о. Бања 

Лука 

 

Конкурс.  

Овај пројекат има за циљ да грађане у региону и 

дијаспори који говоре српским језиком 

информише о стању, проблемима, узроцима, 

последицама и борби у очувању српског језика, 

говорне и писане речи на српском  језику. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

не испуњава следеће критеријуме: 

- утицај и изводљивост са становишта 

мерљивости индикатора који омогућавају 

праћење реализације пројекта;   

- оправданост трошкова са становишта 

прецизности и разрађености буџета пројекта, који 

показује усклађеност предвиђеног трошка са 

пројектним активностима. 

Буџет технички није исправан. 

3. 

Босна 

и 

Херце

говина 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћ

у „АСоглас” 

доо Зворник  

„Манастири 

Подриња и 

Бирча - мост 

духовности” 

Укупна вредност пројекта је 1.340.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.071.980,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Тема пројекта је обилазак десетак манастира 

Подриња и Бирча с обе стране Дрине. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

не испуњава следеће критеријуме: 

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања циљне 

групе; 

- оправданост трошкова са становишта 

прецизности и разрађености буџета пројекта, који 

показује усклађеност предвиђеног трошка са 

пројектним активностима;  

- економску оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. 

Буџет технички није исправан. 

4. 

Босна 

и 

Херце

говина 

„AdOro 

marketing & 

consulting” 

д.о.о. 

СвоЈ/А 

Укупна вредност пројекта је 1.939.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 766.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 
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Конкурс.  

Тема пројекта су едукативне и инспиративне 

приче са циљем унутрашњег оснаживања човека 

и повећања осећаја сигурности како би био своја, 

аутентична личност. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

не испуњава следеће критеријуме: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

јавног интереса у области јавног информисања; 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група. 

Пројекат није јасно дефинисан у смислу предмета 

и циља и не односи се на производњу 

информативних садржаја већ је акценат на 

едукацији и оснаживању.  

5. 

Босна 

и 

Херце

говина                                                                          

Клуб 

студената 

Факултета 

политичких 

наука Бања 

Лука 

Студентски 

журнал 

Укупна вредност пројекта је 1.497.500,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.190.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Тема пројекта су регионалне актуелности са 

посебним фокусом умрежавања младих у сврху 

промоције културно-историјских вредности 

српског народа у региону. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

не испуњава следеће критеријуме: 

- значај пројекта са становишта остваривања 

намене конкурса; 

- капацитете са становишта неопходних ресурса 

за реализацију пројекта. 

Пројекат нема прецизирану тему, већ се односи 

на редовну активност медија, што није у складу са 

наменом Конкурса. Нема увида у теме које ће 

бити обрађене. 

6. 

Репуб

лика 

Север

на 

Макед

Друштво за 

производство

, трговија и 

услуги 

КУМЕВ 

Документар

но играни 

филм 

„БРАНА” 

(Војвода 

Укупна вредност пројекта је 3.000.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.500.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 
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онија БРОТХЕРС 

ПРОДУКЦИЈ

А ДООЕЛ 

увоз-извоз 

Скопје  

 

Брана 

Јовановић) 

Конкурс.  

Тема пројекта је снимање документарног играног 

филма о знаменитој личности војводи Брани 

Јовановићу. 

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 

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. 

Опис пројекта и начин реализације није у складу 

са постављеним циљевима. 

7. 

Репуб

лика 

Север

на 

Макед

онија 

Друштво за 

продукција и 

консалтинг 

ПРОДУКЦИЈ

А МОСТ 

ДООЕЛ 

Скопје 

Српско лето 

Укупна вредност пројекта је 1.865.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.305.500,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Тема пројекта је упознавање младих са српском 

историјом, географијом, традицијом и 

аутентичним увидом у посебности српске 

културе. 

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;  

- капацитете са становишта степена 

организационих и управљачких способности 

предлагача пројекта;  

- оправданост трошкова са становишта 

прецизности и разрађености буџета пројекта, који 

показује усклађеност предвиђеног трошка са 
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пројектним активностима. 

Реч је о често обрађиваној теми, а пројекат не 

нуди иновативни приступ па се не сагледава 

допринос квалитету информисања циљне групе. 

8. 

Репуб

лика 

Север

на 

Макед

онија 

Трговско 

радиодифузн

о друштво тв 

студио ТЕРА 

Манговски 

Зоран Битола 

ДООЕЛ  

Чујте Срби 

чувајте се 

себе 

Укупна вредност пројекта је 1.860.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.446.648,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Тема пројекта су активности Заједнице Срба у 

Северној Македонији.  

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;  

- утицај и изводљивост са становишта 

разрађености и изводљивости плана реализације 

пројекта. 

Пројекат је расплинут. Нема јасног увида у 

планирани медијски садржај. 

9. 

Репуб

лика 

Слове

нија 

Srbsko 

kulturno 

društvo 

Štajerska 

skupnost 

(Српско 

културно 

друштво 

Штајерска 

заједница) 

Српске 

новине 

Штајерске 

новости 

Укупна вредност пројекта је 820.000,00 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.  

Овај пројекат има за циљ употребу, учење, 

чување и неговање српског језика и српске 

историје. 

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 

разрађености и изводљивости плана реализације 

пројекта. 

Пројекат није јасно дефинисан у смислу предмета 

и циља. Пројекат није разрађен, а у неким 

деловима је и нејасан. Циљ је уопштено 



44 

 

Р.Б. 
ДРЖА

ВА 

ПОДНОСИЛА

Ц ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ 

дефинисан. Опис активности није разрађен.  

10. 

Репуб

лика 

Хрват

ска  

Српско 

културно 

друштво 

„Просвјета” - 

Пододбор 

СКД 

„Просвјета” 

Ријека 

 

Артефакти - 

Извори за 

хисторију 

Срба у 

Ријеци, бр. 

19/2022 

Укупна вредност пројекта је 935.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 554.700,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Овај пројекат се бави односом Епархијског 

управног одбора у Плашком и православне 

општине у Ријеци. 

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 усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта 

мерљивости индикатора који омогућавају 

праћење реализације пројекта.  

Буџет технички није исправан. 

11. 
Црна 

Гора 

„Друштво за 

равноправнос

т и 

толеранцију-

АИ” НВО  

Информатив

ни програм 

Српске 

телевизије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупна вредност пројекта је 2.496.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.350.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  

Сврха пројекта је да се, кроз информативни 

програм, грађани српске националности али и 

остали гледаоци Српске телевизије упознају са 

најзначајнијим информацијама из свих делова 

политичког, економског, друштвеног, културног, 

спортског и јавног живота, како државе Црне 

Горе, тако и њеног ужег и ширег окружења. 

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 

разрађености и изводљивости плана реализације 

пројекта; 
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- оправданост трошкова са становишта 

прецизности и разрађености буџета пројекта, који 

показује усклађеност предвиђеног трошка са 

пројектним активностима. 

Тема је конципирана тако да спада у редовне 

садржаје информативних емисија. Нејасан је 

формат планираног медијског садржаја. 

12. 
Црна 

Гора 

Друштво за 

новинско-

издавачку, 

графичку и 

културноумје

тничке 

дјелатности 

„Ободско 

слово” ДОО 

Подгорица 

БИСЕРИ - 

петорица из 

српског 

Укупна вредност пројекта је 1.595.000,00 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 едукативни садржаји за децу и 

промоција дечјег стваралаштва. 

Оцењујући пројекат на основу критеријума датих 

у јавном позиву Конкурса утврђено је да пројекат 

не испуњава следеће критеријуме: 

- значај пројекта са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 

- утицај и изводљивост са становишта степена 

утицаја пројекта на квалитет информисања циљне 

групе. 

План реализације активности није прецизно 

дефинисан. 

 

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. 

 

 

 

 




