
На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима (,,Службени гласник РС“, 

број 83/2014, 58/2015, 12/2016 – аутентично тумачење), члана 24. Правилника о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања  

(„Службени гласник РС“ бр:16/2016, и 8/17), одредби Одлуке о буџету Града Вршца за 

2020. годину („Службени лист Града Вршца“ број 16/2019) и Конкурса за суфинансирање 

проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији 

Града Вршца у 2020. години, објављеног 10.01.2020. на Порталу Града Вршца и на основу 

члана 59. Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“ број 1/2019), а у складу са 

Предлогом Стручне комисије о расподели средстава са образложењем број 06.3-16/2020-

I-01 од 13.02.2020. године, Градоначелник Града Вршца доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање проjеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години 

 

I Средства опредељена у Буџету Града Вршца за 2020. годину  у износу од 21.000.000,00 динара,  

распоређују се за реализацију следећих пројеката производње медијских садржаја  из области 

јавног информисања, ради остваривања јавног интереса у 2020. години: 

Редни 

број Издавач медија Назив пројекта 

Предложена 

средства 

1. Телевизија –“Радио Лав” 

Вршац 

Свакодневно учешће и значајан 

утицај ТВ Радио Лав-Вршац у 

информисању грађана Града 

Вршца, као и активностима 

локалне заједнице у целини-

ВРШАЧКИ ТРАНСПАРЕНТНИ 

ИНФО ВИЗИР 

5.450.000,00 

2. 
ДОО ВРШАЛИЦА 

Учешће недељних новина 

Вршачке Вести у подизању нивоа 

локалног информисања грађана, 

као и локалне заједнице у целини 

за Град Вршац под називом 

Пројекта–“ВРШАЧКЕ ВАЖНЕ 

ВАРОШКЕ ВЕСТИ” 

1.700.000,00 

3. 

СТАРТ ПРЕС ДОО ЗА 

ИЗДАВАЧКУ И 

ТРГОВИНСКУ 

ДЕЛАТНОСТ 

ГРАД ВРШАЦ-БУДУЋНОСТ У 

ОГЛЕДАЛУ САДАШЊОСТИ 

480.000,00 

4. 

Тв Банат друштво са 

ограниченом 

одговорношћу за 

производњу и емитовање 

радио и телевизијског 

програма Вршац “Вршац-град за све“ 

5.500.000,00 

5. ДРАГАН 

МЛАДЕНОВСКИ 

Информисање грађана о раду и 

напретку града Вршца, путем 

100.000,00 



ПРЕДУЗЕТНИК 

АГЕНЦИЈА ЗА ИЗРАДУ 

СОФТВЕРА АБЦСОФТ 

ВРШАЦ 

интернет портала 

WWW.VRSACONLINE.COM 

6. 

МИЛЕНА ВАШАЛИЋ 

ПР АУДИО ВИДЕО 

ПРОДУКЦИЈА ЛОКАЛ 

ПРОДУЦТИОН ВРШАЦ 

Вршац Мој Крај-2020 интернет 

прозор у свет 

1.500.000,00 

7. 

Друштво са ограниченом 

одговорношћу ЕВРШАЦ 

ГРОУП ВРШАЦ Вршац кроз призму јавности 

3.220.000,00 

8. НИД “Вршачка кула ДОО   

“ 

Хроника урбаног и руралног 

развоја града Вршца и очувања 

његовог културног наслеђа 

1.100.000,00 

9. 

Културно информативно 

просветно удружење 

Просперитет Бела Црква  

Чешки обичаји и култура на 

територији Града Вршца 

150.000,00 

10. 

Аудио видео 

продукција”Вила“ 

Бранислав Вила ПР ЗЕ ВЕСТИ 

300.000,00 

11. ДУНАВ ПРОДУКЦИЈА 

ДОО НОВИ САД ”Вршац као заједница“ 

500.000,00 

12. 
НИС  ВИД МЕДИА д.о.о. ВЕШТЕ ЖЕНСКЕ РУКЕ 

500.000,00 

13. 

АДРИА МЕДИА 

МАГАЗИНЕ д.о.о. 

Београд-Стари Град ”Туризам-јача страна Вршца“ 

500.000,00 

  

 

Средства за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања планирана су у Буџету Града Вршца за 2020. годину, функција 830,   позиција 81, 

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге. 

 

Укупно  21.000.000,00 динара 

 

II Средства нису одобрена за реализацију следећих пројеката: 
 

 

Редни 

број Издавач медија Назив пројекта Назив медија 

1.  
Wagner production doo 

“Буна зиуа “ емисија на 

румунском језику 

Радиотелевизија Панчево, 

доо Панчево-Радио Панчево 

2.  НОВОСТИ ДАНА.РС 

ДОО НИШ-МЕДИЈАНА 

ОПАСНОСТИ ЗА ДЕЦУ И 

МЛАДЕ НА ГЛОБАЛНОЈ 

МРЕЖИ Новости дана 

3.  

Аlo media sistem друштво 

са ограниченом 

одговорношћу Београд-

Стари Град “Упознај Србију-Вршац “ АЛО! 



4.  

ДРАГАН МАНЗАЛОВИЋ 

ПР ИНФОРМАЦИОНО 

УСЛУЖНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ МАНЗИ 

ЗАЈЕЧАР 

Вратимо децу на фудбалске 

терене у граду Вршцу MAXSPORT 

5.  

Друштво са Ограниченом 

Одговорношћу за промет 

роба и услуга “Данелли“-

Радио ФАР-Алибунар 

Серијал радио-

информативно-

репортажних емисија на 

румунском језику, о 

значајним догађајима у 

региону, под називом 

“Ретроспектива недеље“, 

или на 

румунском”Retrospectiva 

saptamanii” Радио ФАР-Алибунар 

6.  ДОО РЕОРГАНИЗАЦИЈА 

НИШ 

“ДА РОДЕ НЕ 

ЗАОБИЛАЗЕ ВРШАЦ   “ НОВОСТИ ДАНА 

7.  Удружење грађана “Други 

Нови Центар“, Панчево 

“Зелена страна Вршца“-

серија текстова о младима 

и екологији ЗЕЛЕНИ МИНУТИ 

8.  

Аудио видео продукција 

МЕДИЕТАС ПР Миленко 

Гвоздић 

Остарити као злато и 

мермер 

Вршачка кула( Самотална 

електронска издања 

интернет портали) 

9.  

Мултикултура Србије, 

Мала Врбница, Град 

Крушевац 

Прошлост, садашњост и 

будућност Руса у Вршцу и 

у Јужном Банату НОВОСТИ ДАНА 

10.  Fondacija “Panonija“ (TV 

Panonija) 

Grad Vršac iz ugla Mađarske 

zajednice TV Panon 

11.  Video Calibration doo, 

Београд “Вршац данас“ 

Радиотелевизија Панчево 

доо, Панчево 

12.  

АНА АВРАМОВИЋ ПР 

ПРОИЗВОДЊА 

КИНЕМАТОГРАФСКИХ 

ДЕЛА АУДИО-

ВИЗУЕЛНИХ 

ПРОИЗВОДА И 

ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ 

ПРОГРАМА ABSOLUTE 

MEDIA 

“Манифестација туризма у 

Вршцу“ Србија Данас доо 

13.  САВЕЗ СРБА ИЗ 

РЕГИОНА  

Живот прогнаних и 

интерно расељених Срба у 

Вршцу са освртом на 

колонисте и њихове 

потомке СРПСКО КОЛО 

14.  

           Канцеларија 

 “СТВАРНОСТ 

ТИШИНЕ“ Самостална 

електронска издања 

интернет портали 

“ГРАД ВРШАЦ КОЈИ 

РАЗУМЕМО=ЗА 

ЈЕДНАКЕ 

МОГУЋНОСТИ“ 

Осигурајте информисање и 

            Канцеларија 

 “СТВАРНОСТ ТИШИНЕ“ 

Самостална електронска 

издања интернет портали 



нама!Информације 

припадају и нама, и ми 

имамо право да будемо 

информисани на Знаковном 

језику. 

15.  Фондација “Слобода 

штампе“ 

Вршац – Град сваког гра 

ђанина CSALADI KOR 

16.  

Институт за одрживи 

развој и заштиту животне 

средине Зелени круг-

ЕКОлист 

Град Вршац промотер 

екологије ЕКОлист 

17.  

ДНЕВНИК-

ПОЊОПРИВРЕДНИК 

АКЦИОНАРСКО 

ДРУШТВО ЗА 

НОВИНСКО-

ИЗДАВАЧКУ 

ДЕЛАТНОСТ НОВИ САД 

ЕДУКАЦИЈА 

ПОЉОПРИВРЕДНИКА У 

ЦИЉУ ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ВРШЦА 

ЛИСТ”ПОЉОПРИВРЕДНИ

К“ 

18.  

Предузеће за аудио и ТВ 

продукцију IRIK d.o.o. 

Београд ”Панорама Вршца“ 

Радиотелевизија Панчево 

доо, Панчево 

19.  ”PROGLAS PUBLIK 

RELATIONS“d.o.o. Водич кроз дијабетес Студио Б 

20.  
Студио”Панука” Панчево 

Инвестиције и развој 

Вршца-серија текстова ЛОКАЛНЕ ВЕСТИ 

21.  НИД КОМПАНИЈА 

НОВОСТИ АД 

“ЗНАМЕНИТИ 

ВРШЧАНИ, КОЈИ СУ 

ПРОМЕНИЛИ ЕВРОПУ И 

СВЕТ“ 

Дневни лист“Вечерње 

новости“ 

22.  Konsalting marketing trejd 

d.o.o. “Omladinski matine“ 

Radio Smedero 96,1 

mhz,www.radiosmederevo.rs 

23.  MEDIJSKA MREŽA DOO 

BEOGRAD-STARI GRAD 

“ВРШАЦ ТУРИСТИЧКА 

ДЕСТИНАЦИЈА“ 

NEZAVISNE DNEVNE 

NOVIN SRPSKI TELEGRAF 

24.  ИНФО ИТ МЕДИЈА ДОО 

БЕОГРАД 

Упознајте општине 

иградове у Србији 

ВРШАЦ-

ПРИОРИТЕТИ:ЗДРАВЉЕ 

И ЗАПОШЉАВАЊЕ 

НЕЗАВИСНЕ ДНЕВНЕ 

НОВИНЕ ИНФОРМЕР 

25.  

СЛОБОДАН 

КОСАНОВИЋ ПР 

ПРОИЗВОДЊА 

КИНЕМАТОГРАФСКИХ 

ДЕЛА АУДИО-

ВИЗУЕЛНИХ 

ПРОИЗВОДА И 

ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ 

ПРОГРАМА EXPLORE “Волим Вршац“ 

 “Волим 

Србију“,www.volimsrbiju.co

m 



MEDIA BEOGRAD 

26.  

Дневник акционарско 

друштво за новинско-

издавачку делатност Нови 

Сад 

ЖИВОТ-ПРОИЗВОДЊА 

ЗДРАВЕ ХРАНЕ И 

ЛЕКОВИТО БИЉЕ Ревија Добро јутро 

 

III Ово решење је основ за закључење уговора с лицем које је добило средства за суфинансирање 

пројеката производње медијских садржаја. 

IV  Ово Решење објавити на веб-сајту Града Вршца www.vrsac.org.rs. 

       Скенирано решење доставља се у електронској форми сваком  учеснику конкурса. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, 

број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Правилника о суфинансирању  пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16 

и 8/17) и Закључка Градског већа Града Вршца број 06.2-5/2018-III-01 од 23.02.2018. године,  

расписан је Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области 

jавног информисања на територији Града Вршца у 2018. години. Конкурс је расписан у  периоду 

од 27.02.2018. године  до  закључно са 19.03. 2018. године. 

На конкурс је поднето 39 пријава – захтева за суфинансирање пројеката. Стручна 

Комисија за оцену пројеката из области јавног информисања у 2020. години, именована 

Решењем  Градоначелника Града Вршца  број: 02-10/2020-I-01 од 10.02.2019. године, на основу 

циљева и критеријума наведених у Конкурсу, а у складу са чланом 18. Правилника о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, 

доставила је Градоначелнику Града Вршца Предлог расподеле средстава са образложењем.  

У складу са чланом 25. став 1. Закона о јавном информисању и медијима и чланом 24. 

став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања, Градоначелник Града Вршца је, имајући у виду Предлог Комисије, одлучила да се 

средства расподеле следећим пројектима: 

 

1. Подносилац пријаве, Телевизија Радио Лав Вршац, чија је пријава запримљена у року, 

28.01.2020. године, конкурисао је са пројектом Вршачки транспарентни инфо визир. 

Укупна вредност пројекта је 11.200.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 

5.600.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне 

самоуправе износе 5.600.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на 

Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног 

информисања у 2020. години ( у даљем тексту: Јавни позив) и у складу је са 

критеријумима из члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером 

пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским 

стандардима. 

http://www.vrsac.org.rs/


У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих  

и јасно дефинисаних потреба циљних група, мерљивост индикатора који омогућавају 

праћење реализације пројекта (члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 4., тачка 2. алинеја 3. 

Правилника).    

Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју 

људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању 

грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања 

дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима (у даљем тексту: Закон).  

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост 

трошкова пројекта, пројекат се не подржава у износу од 5.600.000,00 динара,  већ у износу 

од 5.450.000,00 динара.  

2.  Подносилац пријаве, ДОО Вршалица , чија је пријава запримљена у року, 

28.01.2020. године, конкурисао је са пројектом Вршачке важне варошке вести. Укупна 

вредност пројекта је 2.250.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 450.000,00 

динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 

1.800.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на 

Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног 

информисања у 2020. години ( у даљем тексту: Јавни позив) и у складу је са 

критеријумима из члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером 

пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским 

стандардима. 

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање 

идентификованих  и јасно дефинисаних потреба циљних група, односно објављивање 

информација о друштвеним сферама локалне заједнице у интересу што бољег 

информисања становника града Вршца,  мерљивост индикатора који омогућавају праћење 

реализације пројекта (члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 4., тачка 2. алинеја 3. Правилника).    

Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју 

људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању 

грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања 

дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима (у даљем тексту: Закон).  

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост 

трошкова пројекта, пројекат се не подржава у износу од 1.800.000,00 динара,  већ у износу 

од 1.700.000,00 динара. 

3.  Подносилац пријаве, Старт прес доо за издавачку и трговинску делатност, Панчево 

, чија је пријава запримљена у року, 23.01.2020. године, конкурисао је са пројектом Град 

Вршац-будућност у огледалу садашњости. Укупна вредност пројекта је 2.234.000,00 

динара, од тога сопствени приходи износе 554.000,00 динара, а средства за која се 

аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 1.680.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на 

Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног 



информисања у 2020. години ( у даљем тексту: Јавни позив) и у складу је са 

критеријумима из члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером 

пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским 

стандардима. 

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање 

идентификованих  и јасно дефинисаних потреба циљних група, односно представљање 

културно-историјског наслеђа , очувања традиције ,  мерљивост индикатора који 

омогућавају праћење реализације пројекта (члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 4., тачка 2. 

алинеја 3. Правилника).    

Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју 

људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању 

грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања 

дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима (у даљем тексту: Закон).  

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост 

трошкова пројекта, пројекат се не подржава у износу од 1.680.000,00 динара,  већ у износу 

од 480.000,00 динара. 

 

4.  Подносилац пријаве, ТВ Банат доо за производњу и емитовање радио и тв 

програма Вршац , чија је пријава запримљена у року, 28.01.2020. године, конкурисао је са 

пројектом Град Вршац- град за све. Укупна вредност пројекта је 19.890.650,00 динара, од 

тога сопствени приходи износе 10.161.750,00 динара, а средства за која се аплицира из 

буџета јединице локалне самоуправе износе 9.728.900,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на 

Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног 

информисања у 2020. години ( у даљем тексту: Јавни позив) и у складу је са 

критеријумима из члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером 

пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским 

стандардима. 

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање 

идентификованих  и јасно дефинисаних потреба циљних група, односно представљање 

културно-историјског наслеђа привредних потенцијала, туризма, образовања и спорта на 

територији града Вршца,  мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта (члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 4., тачка 2. алинеја 3. Правилника).    

Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју 

људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању 

грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања 

дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима (у даљем тексту: Закон).  

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост 

трошкова пројекта, пројекат се не подржава у износу од 9.728.900,00 динара,  већ у износу 

од 5.500.000,00 динара. 



 

5.  Подносилац пријаве, предузетник Драган Младеновски, Агенција за израду софтвера АБЦ 

софт Вршац , чија је пријава запримљена у року, 30.01.2020. године, конкурисао је са пројектом 

Информисање грађана о раду и напретку града Вршца, путем интернет портала 

www.vrsaconline.com. Укупна вредност пројекта је 805.900,00 динара, од тога сопствени приходи 

износе 229.100,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе 

износе 576.800,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на Конкурсу за 

суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 

2020. години ( у даљем тексту: Јавни позив) и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и 

2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и 

етичким медијским стандардима. 

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања, мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта (члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 4., тачка 2. алинеја 3. Правилника).    

Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских 

права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, односно 

подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона 

о јавном информисању и медијима (у даљем тексту: Закон).  

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост 

трошкова пројекта, пројекат се не подржава у износу од 576.800,00 динара,  већ у износу од 

100.000,00 динара. 

 

6.  Подносилац пријаве, предузетник Милена Вашалић, Аудио видео продукција Лоцал 

продуцтион Вршац, чија је пријава запримљена у року, 30.01.2020. године, конкурисао је са 

пројектом Вршац  мој крај- 2020. Интернет прозор у свет. Укупна вредност пројекта је 

2.500.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 500.000,00 динара, а средства за која се 

аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 2.000.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на Конкурсу за 

суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 

2020. години ( у даљем тексту: Јавни позив) и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и 

2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и 

етичким медијским стандардима. 

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања, посебну вредност пројекту то што ће грађани путем портала 

МОЈКрај добити истините, непристрасне и правовремене информације а све у циљу заштите и 

развоја људских права и демократије на територији града Вршца, мерљивост индикатора који 

омогућавају праћење реализације пројекта (члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 4., тачка 2. алинеја 3. 

Правилника).    



Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских 

права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, односно 

подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона 

о јавном информисању и медијима (у даљем тексту: Закон).  

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост 

трошкова пројекта, пројекат се не подржава у износу од 2.000.000,00 динара,  већ у износу од 

1.500.000,00 динара. 

 

7.  Подносилац пријаве, доо Е Вршац гроуп Вршац, чија је пријава запримљена у року, 

30.01.2020. године, конкурисао је са пројектом Вршац кроз призму јавности. Укупна вредност 

пројекта је 6.250.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 1.250.000,00 динара, а 

средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 5.000.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на Конкурсу за 

суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 

2020. години ( у даљем тексту: Јавни позив) и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и 

2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и 

етичким медијским стандардима. 

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања, посебну вредност пројекту што ће објективнои потпуно бити 

информисани о темама из области образовања, здравства, културно-историјског наслеђа, спорта, 

туризма, пољопривреде на територији града Вршца, мерљивост индикатора који омогућавају 

праћење реализације пројекта (члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 4., тачка 2. алинеја 3. 

Правилника).    

Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских 

права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, односно 

подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона 

о јавном информисању и медијима (у даљем тексту: Закон).  

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост 

трошкова пројекта, пројекат се не подржава у износу од 5.000.000,00 динара,  већ у износу од 

3.220.000,00 динара. 

 

8.  Подносилац пријаве, НИД Вршачка кула доо, чија је пријава запримљена у року, 

30.01.2020. године, конкурисао је са пројектом Хроника урбаног и руралног развоја града Вршца 

и очувања његовог културног наслеђа. Укупна вредност пројекта је 5.652.800,00 динара, од тога 

сопствени приходи износе 1.247.200,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице 

локалне самоуправе износе 4.405.600,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на Конкурсу за 

суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 

2020. години ( у даљем тексту: Јавни позив) и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и 



2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и 

етичким медијским стандардима. 

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања, посебну вредност пројекту  даје што ће допринети промоцији 

града Вршца и његове околине, афирмацији научних, образовних и спортских достигнућа 

становника града Вршца као и неговање културно-историјског наслеђа и националног 

идентитета, мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта (члан 18. став 

1. тачка 1. алинеја 4., тачка 2. алинеја 3. Правилника).    

Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских 

права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, односно 

подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона 

о јавном информисању и медијима (у даљем тексту: Закон).  

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост 

трошкова пројекта, пројекат се не подржава у износу од 4.405.600,00 динара,  већ у износу од 

1.100.000,00 динара и то у делу персоналних трошкова. 

 

9.  Подносилац пријаве, Културно информативно просветно удружење Просперитет Бела 

Црква , чија је пријава запримљена у року, 29.01.2020. године, конкурисао је са пројектом Чешки 

обичаји и култура на територији града Вршца. Укупна вредност пројекта је 1.250.000,00 динара, 

од тога сопствени приходи износе 250.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета 

јединице локалне самоуправе износе 1.000.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на Конкурсу за 

суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 

2020. години ( у даљем тексту: Јавни позив) и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и 

2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и 

етичким медијским стандардима. 

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје што ће допринети промоцији 

културно-историјског наслеђа чешке националне заједнице на територији града Вршац а уједно 

ће медијски садржаји допринети развијању културе дијалога, бољег упознавања и разумевања 

између различитих заједница, мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта (члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 4., тачка 2. алинеја 3. Правилника).    

Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских 

права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, односно 

подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона 

о јавном информисању и медијима (у даљем тексту: Закон).  



У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост 

трошкова пројекта, пројекат се не подржава у износу од 1.000.000,00 динара,  већ у износу од 

150.000,00 динара. 

 

10.  Подносилац пријаве, Аудио видео продукција Вила, Бранислав Вила ПР , чија је пријава 

запримљена у року, 27.01.2020. године, конкурисао је са пројектом 3Е Вести. Укупна вредност 

пројекта је 1.629.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 819.000,00 динара, а средства 

за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе  810.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на Конкурсу за 

суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 

2020. години ( у даљем тексту: Јавни позив) и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и 

2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и 

етичким медијским стандардима. 

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје што ће допринети едукацији свих 

узраста у разумевању појмова са којима се сусрећу а не знају значење 3е појмова, мерљивост 

индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта (члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 4., 

тачка 2. алинеја 3. Правилника).    

Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских 

права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, односно 

подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона 

о јавном информисању и медијима (у даљем тексту: Закон).  

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост 

трошкова пројекта, пројекат се не подржава у износу од  810.000,00 динара,  већ у износу од 

300.000,00 динара. 

 

11.  Подносилац пријаве, Дунав продукција доо Нови Сад, чија је пријава запримљена у року, 

30.01.2020. године, конкурисао је са пројектом Вршац као заједница. Укупна вредност пројекта 

је 2.250.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 460.000,00 динара, а средства за која се 

аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе  1.790.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на Конкурсу за 

суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 

2020. години ( у даљем тексту: Јавни позив) и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и 

2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и 

етичким медијским стандардима. 

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје што ће методом истраживачког 

новинарства произвести серијал текстова о културно-историјском наслеђу града Вршца, 



традиције и богатсвима различитости, мерљивост индикатора који омогућавају праћење 

реализације пројекта (члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 4., тачка 2. алинеја 3. Правилника).    

Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских 

права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, односно 

подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона 

о јавном информисању и медијима (у даљем тексту: Закон).  

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост 

трошкова пројекта, пројекат се не подржава у износу од  1.790.000,00 динара,  већ у износу од 

500.000,00 динара. 

 

12.  Подносилац пријаве, МС Вид медиа доо, чија је пријава запримљена у року, 29.01.2020. 

године, конкурисао је са пројектом Веште женске руке. Укупна вредност пројекта је 5.160.000,00 

динара, од тога сопствени приходи износе 1.660.000,00 динара, а средства за која се аплицира из 

буџета јединице локалне самоуправе износе  2.500.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на Конкурсу за 

суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 

2020. години ( у даљем тексту: Јавни позив) и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и 

2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и 

етичким медијским стандардима. 

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје што ће се у оквиру њега обрадити 

тема женског предузетништва на територији града Вршца, мерљивост индикатора који 

омогућавају праћење реализације пројекта (члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 4., тачка 2. алинеја 3. 

Правилника).    

Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских 

права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, односно 

подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона 

о јавном информисању и медијима (у даљем тексту: Закон).  

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост 

трошкова пројекта, пројекат се не подржава у износу од  2.500.000,00 динара,  већ у износу од 

500.000,00 динара. 

 

13.  Подносилац пријаве, АДРИА МЕДИА МАГАЗИН доо Београд-Стари град, чија је пријава 

запримљена у року, 29.01.2020. године, конкурисао је са пројектом Туризам-јача страна Вршца. 

Укупна вредност пројекта је 2.000.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 1.000.000,00 

динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе  

1.000.000,00 динара.  



Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на Конкурсу за 

суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 

2020. години ( у даљем тексту: Јавни позив) и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и 

2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и 

етичким медијским стандардима. 

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје што су медијски садржаји 

фокусирани на тему богате туристичке понуде града Вршца, мерљивост индикатора који 

омогућавају праћење реализације пројекта (члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 4., тачка 2. алинеја 3. 

Правилника).    

Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских 

права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, односно 

подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона 

о јавном информисању и медијима (у даљем тексту: Закон).  

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост 

трошкова пројекта, пројекат се не подржава у износу од  1.000.000,00 динара,  већ у износу од 

500.000,00 динара посебно у делу персоналних трошкова. 

 

Средства нису одобрена за реализацију следећих пројеката: 

 

1. Подносилац пријаве, Вагнер продуктион доо, чија је пријава запримљена у року, 

29.01.2020. године, конкурисао је са пројектом Буна зиуа-емисија на румунском језику. 

Укупна вредност пројекта је 1.150.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 

250.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе 

износе  900.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

 

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника и 

то: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања. Пројекат није  усклађен са чланом 18. став 1. тачка 1. 

алинеја 4., тачка 2. алинеја 1., тачка 2. алинеја 4., тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника.  

Наиме, у пројекту није јасно индентификована и дефинисана територија реализације 

пројекта, разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта није на потребном нивоу, 

недадекватна је прецизност и разрађеност буџета пројекта, те нема  потребне 



усклађености предвиђених трошкова са пројектним активностима, а нема ни економске 

оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.  

Из наведених разлога, пројекат се не подржава. 

 

2.Подносилац пријаве, Новости дана.рс доо Ниш-Медијана, чија је пријава запримљена у 

року, 30.01.2020. године, конкурисао је са пројектом Опасност за децу и младе на 

глобалној мрежи. Укупна вредност пројекта је 526.000,00 динара, од тога сопствени 

приходи износе 106.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице 

локалне самоуправе износе 420.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

 

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника и 

то: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања. Пројекат није  усклађен са чланом 18. став 1. тачка 1. 

алинеја 4., тачка 2. алинеја 1., тачка 2. алинеја 4., тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника.  

Наиме, у пројекту није јасно индентификована и дефинисана проблеми циљне групе. 

Неадекватна је усклађеност активности са циљевима, очекиваним резултатима и 

потребама циљних група, разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта није на 

потребном нивоу, неадекватна је разрађеност буџета пројекта , а нема ни економске 

оправданости  предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности. Такође, Комисија 

није уверена да ће апликант из преко 300 км удаљеног Ниша на адекватан начин обрадити 

овако важну тему. 

Из наведених разлога, пројекат се не подржава.  

 

3. Подносилац пријаве, Ало медиа систем доо Београд-Стари град, чија је пријава 

запримљена у року, 27.01.2020. године, конкурисао је са пројектом Упознај Србију- 

Вршац. Укупна вредност пројекта је 2.800.000,00 динара, од тога сопствени приходи 

износе 1.900.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне 

самоуправе износе  900.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника и 

то: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања. Пројекат није  усклађен са чланом 18. став 1. тачка 1. 

алинеја 4., тачка 2. алинеја 1., тачка 2. алинеја 4., тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника.  



Наиме, у пројекту није јасно разрађен  план реализације пројекта и није на потребном 

нивоу,резултати и индикатори резултата пројекта нису јасно дефинисани, неадедекватна 

је прецизност и разрађеност буџета пројекта, те нема  потребне усклађености предвиђених 

трошкова са пројектним активностима, а нема ни економске оправданости предлога 

буџета у односу на циљ и пројектне активности.  

Из наведених разлога, пројекат се не подржава. 

 

4. Подносилац пријаве, Драган Манзаловић ПР Информационо услужне делатности 

Манзи Зајечар, чија је пријава запримљена у року, 31.01.2020. године, конкурисао је са 

пројектом Вратимо децу на фудбалске терене у граду Вршцу. Укупна вредност пројекта је 

400.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 100.000,00 динара, а средства за која 

се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе  300.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника и 

то: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања. Пројекат није  усклађен са чланом 18. став 1. тачка 1. 

алинеја 4., тачка 2. алинеја 1., тачка 2. алинеја 4., тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника.  

Наиме, у пројекту у одељку „територија реализације пројекта“ наведен је град Шабац што 

није у складу са конкурсом на који се апликант пријавио, није тачно наведен период 

реализације пројекта, у буџету пројекта нема  потребне усклађености спецификације 

прихода  с обзиром да нису наведена средства која се траже од органа локалне 

самоуправе, а нема ни економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и 

пројектне активности.  

Из наведених разлога, пројекат се не подржава. 

 

5. Подносилац пријаве, доо за промет роба и услуга Данелли –радио Фар-Алибунар, 

чија је пријава запримљена у року, 30.01.2020. године, конкурисао је са пројектом Серијал 

радио-информативно-репортажних емисија на ру,мунском језику о значајним догађајима 

у региону, под називом Ретроспектива недеље или на румунском Retrospectiva saptamanii. 

Укупна вредност пројекта је 650.400,00 динара, од тога сопствени приходи износе 

94.400,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе 

износе  456.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника и 

то: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 



области јавног информисања. Пројекат није  усклађен са чланом 18. став 1. тачка 1. 

алинеја 4., тачка 2. алинеја 1., тачка 2. алинеја 4., тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника.  

            Из наведених разлога, пројекат се не подржава. 

 

6. Подносилац пријаве, ДОО Реорганизација Ниш, чија је пријава запримљена у року, 

30.01.2020. године, конкурисао је са пројектом Да роде не заобилазе Вршац. Укупна вредност 

пројекта је 263.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 53.000,00 динара, а средства за 

која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе  210.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника и то: мере 

у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања. Пројекат није  усклађен са чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 4., тачка 2. алинеја 

1., тачка 2. алинеја 4., тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника.  

Наиме, у пројекту није јасно индентификовани и дефинисани проблеми циљне групе. 

Неадекватна је усклађеност активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама 

циљних група, разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта није на потребном нивоу. 

Пројекат одаје утисак да је написан за целу Србију а само се површно употребљава за 

појединачне локалне самоуправе. Неадекватна је разрађеност буџета пројекта , а нема ни 

економске оправданости  предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности. Такође, 

Комисија није уверена да ће апликант из преко 300 км удаљеног Ниша на адекватан начин 

обрадити овако важну тему. 

            Из наведених разлога, пројекат се не подржава. 

 

7. Подносилац пријаве, Удружење грађања  Други Нови Центар, Панчево чија је пријава 

запримљена у року, 28.01.2020. године, конкурисао је са пројектом Зелена страна Вршца-серија 

текстова о младина и екологији.  Укупна вредност пројекта је 1.990.000,00 динара, од тога 

сопствени приходи износе 590.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице 

локалне самоуправе износе  1.400.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника и то: мере 

у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања. Пројекат није  усклађен са чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 4., тачка 2. алинеја 

1., тачка 2. алинеја 4., тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника.  



Наиме, буџет пројекта је предимензиониран у односу на број медијских садржаја,  а нема ни 

економске оправданости  предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности. 

Из наведених разлога, пројекат се не подржава. 

8. Подносилац пријаве, Аудио видео продукција Медиетас пр Миленко Гвоздић, чија је 

пријава запримљена у року, 30.01.2020. године, конкурисао је са пројектом Остарити као злато и 

мермер. Укупна вредност пројекта је 861.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 

60.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 

360.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника и то: мере 

у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања. Пројекат није  усклађен са чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 4., тачка 2. алинеја 

1., тачка 2. алинеја 4., тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника.  

Наиме, у пројекту није адекватно попуњен образац који се тиче буџета и у истом није тачно 

наведено која средства се траже од органа локалне самоуправе, нити сопствени приходи. 

Из наведених разлога, пројекат се не подржава. 

 

9. Подносилац пријаве, Мулти култура Србије, Мала Врбница , град Крушевац  чија је 

пријава запримљена у року, 29.01.2020. године, конкурисао је са пројектом Прошлост, 

садашњост и будућност Руса у Вршцу и Јужном Банату.  Укупна вредност пројекта је 395.000,00 

динара, од тога сопствени приходи износе 80.000,00 динара, а средства за која се аплицира из 

буџета јединице локалне самоуправе износе  315.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника и то: мере 

у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања. Пројекат није  усклађен са чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 4., тачка 2. алинеја 

1., тачка 2. алинеја 4., тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника.  

Наиме,  није јасно дефинисан значај пројекта, преопширно описане активности пројекта уједно 

нису ни добро разрађене , а нема ни економске оправданости предлога буџета у односу на циљ, 

пројектне активности и бројност циљне групе. Такође, Комисија није уверена да ће апликант из 

преко 300 км удаљеног Крушевца на адекватан начин обрадити овако важну тему. 

Из наведених разлога, пројекат се не подржава. 

 



10. Подносилац пријаве, Фондација Панонија (ТВ Панон) чија је пријава запримљена у року, 

27.01.2020. године, конкурисао је са пројектом Град Вршац из угла мађарске заједнице.  Укупна 

вредност пројекта је 1.206.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 625.000,00 динара, а 

средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе  581.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника и то: мере 

у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања. Пројекат није  усклађен са чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 4., тачка 2. алинеја 

1., тачка 2. алинеја 4., тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника.  

Наиме, нису јасно формулисани значај и циљ пројекта, разрађеност и изводљивост плана 

реализације пројекта није на потребном нивоу, резултати и индикатори резултата нису у складу 

са планом реализације пројекта, неадекватна је прецизност и разрађеност буџета пројекта, те 

нема  потребне усклађености предвиђених трошкова са пројектним активностима. 

Из наведених разлога, пројекат се не подржава. 

 

11. Подносилац пријаве, Видео Цалибратион доо, Београд чија је пријава запримљена у року, 

03.02.2020. године, конкурисао је са пројектом Вршац данас.  Укупна вредност пројекта је 

20.250.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 10.400.000,00 динара, а средства за која 

се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе  9.850.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника и то: мере 

у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања. Пројекат није  усклађен са чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 4., тачка 2. алинеја 

1., тачка 2. алинеја 4., тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника.  

Наиме, није јасно формулисано колико ће медијских садржаја бити реализовано у склопу 

пројекта с обзиром да се у истом на више места наводе различити подаци, разрађеност и 

изводљивост плана реализације пројекта није на потребном нивоу,циљ и значај пројекта нису 

прецизно дефинисани, неадекватна је прецизност и разрађеност буџета пројекта, те нема  

потребне усклађености предвиђених трошкова са пројектним активностима, а нема ни економске 

оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности 

Из наведених разлога, пројекат се не подржава. 

 

12. Подносилац пријаве, Ана Абрамовић пр производња кинематографских дела аудио-

визуелних производа и тв програма Абсолуте медиа,  чија је пријава запримљена у року, 



30.01.2020. године, конкурисао је са пројектом Манифестациони туризам у Вршцу.  Укупна 

вредност пројекта је 1.254.140,50 динара, од тога сопствени приходи износе 254.140,50 динара, а 

средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе  1.000.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника и то: мере 

у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања. Пројекат није  усклађен са чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 4., тачка 2. алинеја 

1., тачка 2. алинеја 4., тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника.  

Наиме, у пројекту није јасно наведен опис активности које ће бити реализоване, нису јасно 

дефинисани резултати и индикатори резултата, разрађеност и изводљивост плана реализације 

пројекта нису на потребном нивоу. 

Из наведених разлога, пројекат се не подржава. 

 

13. Подносилац пријаве, Савез Срба из региона,  чија је пријава запримљена у року, 

30.01.2020. године, конкурисао је са пројектом Живот прогнаних и интерно расељених Срба у 

Вршцу са освртом на колонисте и њихове потомке.  Укупна вредност пројекта је 385.500,00 

динара, од тога сопствени приходи износе 130.500,00 динара, а средства за која се аплицира из 

буџета јединице локалне самоуправе износе  250.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника и то: мере 

у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања. Пројекат није  усклађен са чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 4., тачка 2. алинеја 

1., тачка 2. алинеја 4., тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника.  

Наиме, број и врста медијских садржаја нису у складу са подацима из пројекта у наративном и 

буџетском делу, циљ и значај пројекта нису прецизно дефинисани, неадекватна је прецизност и 

разрађеност буџета пројекта, те нема  потребне усклађености предвиђених трошкова са 

пројектним активностима.  

Из наведених разлога, пројекат се не подржава. 

 

14. Подносилац пријаве, Канцеларија Стварност тишине –самостална електронска издања 

интернет портали,  чија је пријава запримљена у року, 28.01.2020. године, конкурисао је са 

пројектом Град Вршац који разумемо- за једнаке могућности.  Укупна вредност пројекта је 

1.400.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 200.000,00 динара, а средства за која се 

аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе  1.200.000,00 динара.  



Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника и то: мере 

у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања. Пројекат није  усклађен са чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 4., тачка 2. алинеја 

1., тачка 2. алинеја 4., тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника.  

Наиме, пројекат није написан на адекватном обрасцу,  преобимни и нејасни описи значаја 

пројекта, активности,  број и врста планираних медијских садржаја,  у буџету у оквиру 

спецификације прихода нису назначена средства која се траже из буџета локалне 

самоуправе,неадекватна је прецизност и разрађеност буџета пројекта, те нема  потребне 

усклађености предвиђених трошкова са пројектним активностима. 

Из наведених разлога, пројекат се не подржава. 

 

15. Подносилац пријаве, Фондација Слобода штампе,  чија је пријава запримљена у року, 

31.01.2020. године, конкурисао је са пројектом  Вршац-град сваког грађанина.  Укупна вредност 

пројекта је 1.752.520,00 динара, од тога сопствени приходи износе 1.503.200,00 динара, а 

средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе  249.320,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника и то: мере 

у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања. Пројекат није  усклађен са чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 4., тачка 2. алинеја 

1., тачка 2. алинеја 4., тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника.  

Наиме, план реализације пројектних активности није адекватно разрађен, резултати и 

индикатори резултата погрешно формулисани, Комисија увидом у пројекат није стекла уверење 

да је могућа одрживост резултата пројекта и након његове реализације, у буџету наведени 

трошкови нису адекватни. 

Из наведених разлога, пројекат се не подржава. 

 

16. Подносилац пријаве, Институт за одрживи развој и заштиту животне средине Зелени круг-

Еко лист,  чија је пријава запримљена у року, 31.01.2020. године, конкурисао је са пројектом  

Град Вршац промотер екологије.  Укупна вредност пројекта је 650.000,00 динара, од тога 

сопствени приходи износе 185.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице 

локалне самоуправе износе  465.000,00 динара.  



Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника и то: мере 

у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања. Пројекат није  усклађен са чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 4., тачка 2. алинеја 

1., тачка 2. алинеја 4., тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника.  

Наиме, доводи се у питање обим дистрибуције часописа у којем ће бити објављивани 

предложени медијски садржаји с обзром да се Еко лист не налази у слободној продаји већ се 

дистрибуира продајом у претплати, неадекватно формулисане циљне групе, план реализације 

пројектних активности недовољно разрађен , резултати и индикатори резултата погрешно 

формулисани. 

Из наведених разлога, пројекат се не подржава. 

 

17. Подносилац пријаве, Дневник- Пољопривредник ад за новинско –издавачку делатност 

Нови Сад,  чија је пријава запримљена у року, 23.01.2020. године, конкурисао је са пројектом  

Едукација пољопривредника у циљу заштите животне средине на територији града Вршца.  

Укупна вредност пројекта је 1.200.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 240.000,00 

динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе  960.000,00 

динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника и то: мере 

у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања. Пројекат није  усклађен са чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 4., тачка 2. алинеја 

1., тачка 2. алинеја 4., тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника.  

Наиме, није јасно формулисан опис активности предвиђен у оквиру пројекта, резултати и 

индикатори резултата нису у складу са планом реализације пројекта, буџет предимензиониран у 

односу пројектне активности и неадекватно попуњен образац истог. 

Из наведених разлога, пројекат се не подржава. 

 

18. Подносилац пријаве, Предузеће за аудио и тв продукцију Ирик доо Београд,  чија је 

пријава запримљена у року, 03.02.2020. године, конкурисао је са пројектом  Панорама Вршца.  

Укупна вредност пројекта је 20.390.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 

10.640.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе 

износе  9.750.000,00 динара.  



Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника и то: мере 

у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања. Пројекат није  усклађен са чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 4., тачка 2. алинеја 

1., тачка 2. алинеја 4., тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника.  

Наиме, у опису  нису јасно дефинисане теме пројекта, одрживост резултата пројекта такође 

нејасно формулисана , резултати и индикатори резултата нису у складу са планом реализације 

пројекта, буџет предимензиониран са нејасно наведеним трошковима.  

Из наведених разлога, пројекат се не подржава. 

 

19. Подносилац пријаве, Проглас публиц релатионс доо,  чија је пријава запримљена у року, 

27.01.2020. године, конкурисао је са пројектом  Водич кроз дијабетес.  Укупна вредност пројекта 

је 12.390.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 390.000,00 динара, а средства за која 

се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе  1.200.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника и то: мере 

у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања. Пројекат није  усклађен са чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 4., тачка 2. алинеја 

1., тачка 2. алинеја 4., тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника.  

Наиме, образац буџета пројекта неадекватно попуњен јер се у табели на више места појављују 

различити износи када су у питању тражена средства од органа локалне самоуправе. 

Из наведених разлога, пројекат се не подржава. 

 

20. Подносилац пријаве, Студио Панука Панчево,  чија је пријава запримљена у року, 

22.01.2020. године, конкурисао је са пројектом  Инвестиције и развој Вршца- серија текстова.  

Укупна вредност пројекта је 2.540.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 670.000,00 

динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе  

1.870.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника и то: мере 

у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 



информисања. Пројекат није  усклађен са чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 4., тачка 2. алинеја 

1., тачка 2. алинеја 4., тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника.  

Наиме, циљ и значај пројекта нејасно формулисани, уопштено дефинисане циљне групе, план 

реализације пројектних активности није усклађен са описом активности пројекта,нејасно 

дефинисана одрживост резултата пројекта, нејасно дефинисани и усклађени трошкови са 

реализацијом пројекта. 

Из наведених разлога, пројекат се не подржава. 

 

21. Подносилац пријаве, НИД Компанија Новости ад,  чија је пријава запримљена у року, 

31.01.2020. године, конкурисао је са пројектом  Знаменити Вршчани, који су променили Европу 

и свет.  Укупна вредност пројекта је 836.159,16  динара, од тога сопствени приходи износе 

176.159,16 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе  

660.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника и то: мере 

у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања. Пројекат није  усклађен са чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 4., тачка 2. алинеја 

1., тачка 2. алинеја 4., тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника.  

Наиме, нејасно формулисан опис пројекта тј нису наведене конкретне теме, садржај пројекта, 

нити је наведен конкретан број медијских садржаја који ће бити реализовани на територији града 

Вршца, опис активности није у складу са планом реализације пројектних активности, као и 

резултати и индикатори резултата пројекта.  

Из наведених разлога, пројекат се не подржава. 

 

22. Подносилац пријаве, Консалтинг маркетинг трејд доо,  чија је пријава запримљена у року, 

28.01.2020. године, конкурисао је са пројектом  Омладински матине.  Укупна вредност пројекта 

је 2.450.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 490.000,00 динара, а средства за која се 

аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе  1.960.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника и то: мере 

у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања. Пројекат није  усклађен са чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 4., тачка 2. алинеја 

1., тачка 2. алинеја 4., тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника.  

 



Из наведених разлога, пројекат се не подржава. 

 

23. Подносилац пријаве, Медијска мрежа доо Београд-Стари Град,  чија је пријава 

запримљена у року, 29.01.2020. године, конкурисао је са пројектом  Вршац туристичка 

дестинација.  Укупна вредност пројекта је 1.440.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 

640.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе  

800.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника и то: мере 

у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања. Пројекат није  усклађен са чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 4., тачка 2. алинеја 

1., тачка 2. алинеја 4., тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника.  

Наиме, у опису пројекта није наведена суштина као ни конкретна тема која ће бити предмет 

пројекта, у одељку „број и врста медијских садржаја“ није наведено која врста медијских 

садржаја је предвиђена пројектом, нејасно дефинисане примарне и секундарне циљне групе, план 

реализације пројектних активности недовољно разрађен , резултати и индикатори резултата 

погрешно формулисани. 

Из наведених разлога, пројекат се не подржава. 

 

24. Подносилац пријаве, ИНФО ИТ Медиа доо Београд,  чија је пријава запримљена у року, 

28.01.2020. године, конкурисао је са пројектом  Упознајте општине и градове у Србији –Вршац 

приритети:здравље и запошљавање.  Укупна вредност пројекта је 1.250.000,00 динара, од тога 

сопствени приходи износе 250.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице 

локалне самоуправе износе  1.000.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника и то: мере 

у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања. Пројекат није  усклађен са чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 4., тачка 2. алинеја 

1., тачка 2. алинеја 4., тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника.  

Наиме, нејасно дефинисан број и врста планираних медијских садржаја односно њихов садржај и 

теме, такође и територија реализације пројекта, назив пројекта није у складу са описом и темама 

које су предложене  пројектом, уместо описа активности наведене су теме новинских чланака, 

план реализације неправилно формулисан. 

Из наведених разлога, пројекат се не подржава. 



 

25. Подносилац пријаве,Слободан Косановић пр производња кинематографских дела аудио- 

визуелних производа и тв програма Explore Media Београд ,  чија је пријава запримљена у року, 

28.01.2020. године, конкурисао је са пројектом Волим Вршац .  Укупна вредност пројекта је 

672.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 127.000,00 динара, а средства за која се 

аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе  500.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника и то: мере 

у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања. Пројекат није  усклађен са чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 4., тачка 2. алинеја 

1., тачка 2. алинеја 4., тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника.  

Наиме, територија реализације пројекта не односи се на град Вршац и самим тим не остварује се 

јавни интерес становника те локалне самоуправе,резултати и индикатори резултата нису јасно 

формулисани , план реализације није до краја разрађен, неадекватна је прецизност и разрађеност 

буџета пројекта 

Из наведених разлога, пројекат се не подржава. 

 

26.  Подносилац пријаве, Дневник АД за новинско-издавачку делатност Нови Сад,  чија је 

пријава запримљена у року, 20.01.2020. године, конкурисао је са пројектом Живот- производња 

здраве хране и лековито биље .  Укупна вредност пројекта је 4.000.000,00 динара, од тога 

сопствени приходи износе 800.000.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета 

јединице локалне самоуправе износе  1.200.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника и то: мере 

у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања. Пројекат није  усклађен са чланом 18. став 1. тачка 1. алинеја 4., тачка 2. алинеја 

1., тачка 2. алинеја 4., тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника.  

У пројекту нису јасно идентификовани и дефинисани проблеми и потребе циљне групе, 

неадекватна је усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима , 

потребама циљних група, резултати и индикатори резултата нису јасно дефинисани. 

Из наведених разлога, пројекат се не подржава. 

 



Разматрајући кратко излагање захтева странака, чињенично стање и Предлог комисије са 

образложењем у којем су наведени разлози за сваки прихваћени захтев-пријаву, односно за сваки 

захтев-пријаву који није прихваћен, одлучено је као у диспозитиву.   

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Ово решење је коначно и против њега се може покренути управни спор  

пред Управним судом у року од 30 дана од дана достављања Решења. 
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