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Комисијa за оцену пројеката поднетих по Јавном позиву за учешће на Конкурсу за 

суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2022. 

години (у даљем тексту: Комисија), именована Решењем о именовању чланова Комисије за оцену 

пројеката поднетих по Јавном позиву за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње 

медијских садржаја из области јавног информисања у 2022. години број: 02-24/2022-I-01 од 27.04.2022. 

године, за оцену пројеката и израду предлога о расподели средстава по Јавном позиву за учешће на 

конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 

2022. години (у даљем тексту: Јавни позив), у складу са чланом 23. Закона о јавном информисању и 

медијима („Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење) и чланом 18. 

Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања 

(„Службени гласник РС", бр. 16/16 и 8/17)  доноси: 

ПРЕДЛОГ О  

РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ  

Комисија предлаже расподелу средства за следеће пројекте: 

Редни 

број 
Подносилац предлога Назив пројекта Место Назив медија 

Предложена 

средства 

1 АЛО медија систем 

ДОО Београд-Стари 

град 

Европски Вршац Београд Ало 600.000,00 

2 Тв Банат ДОО "Глас Вршца" Вршац ТВ Банат 5.000.000,00 

3 Аудио видео 

продукција "Вила" 

Бранислав Вила ПР 

Пуним плућима 

кроз вршачке 

планине 

Вршац ТВ Банат, ТВ 

Радио Лав, 

Brainz doo tv 

500.000,00 

4 НИД "Вршачка кула" 

ДОО 

Хроника урбаног и 

руралног  развоја 

града Вршца и 

очување његовог 

културног наслеђа 

Вршац Вршачка кула 1.200.000,00 



5 Дневник - 

Пољопривредник 

акционарско друштво за 

новинско-издавачку 

делатност Нови Сад 

Здрава 

Пољопривредна 

производња - 

здрава животна 

средина и 

становништво у 

Вршцу 

Нови Сад Пољопривредник 300.000,00 

6 Милена Вашалић ПР 

аудио видео продукција 

"LOCAL PRODUCTION 

VRŠAC" (Вршац Мој 

крај) 

Вршац Мој крај - 

2022. 

Вршац Вршац, мој крај 1.400.000,00 

7 "Пропаганда 013" ДОО 

(Интернет портал 

Вршац) 

Промоција и 

афирмација 

културних и 

спортских 

активности у 

руралном подручју 

територије града 

Вршца 

Вршац Интернет портал 

Вршац 

100.000,00 

8 ДОО Вршалица 

(Вршачке Вести) 

"Вршачке новинске 

вести" 

Вршац Вршачке вести 1.800.000,00 

9 Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу Energy 

Save (Evrsac) 

Вршац кроз призму 

јавности 

Вршац еВршац 3.900.000,00 

10 Телевизија "Радио Лав" 

Вршац 

ТВ сервис градских 

информација 

Вршац Радио Лав 5.000.000,00 

11 STELLA Production 

ДОО (ТВ Студио Б) 

Еколог и ја у 

Вршцу 

Београд Студио Б 200.000,00 

 У складу са чланом 22. став 9. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања (у даљем тексту: Правилник), Комисија даје следеће 

образложење: 

1. Подносилац пријаве, АЛО медија систем ДОО Београд-Стари град  чија је пријава примљена у року, 

конкурисао је са пројектом „Европски Вршац“. Укупна вредност пројекта је 20.740.500,00 динара, од 

тога сопствени приходи  износе 19.040.500,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице 

локалне самоуправе износе 1.500.000,00 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 2022. 

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. 

Предложене пројектне активности доприносе остваривању јавног интереса у области јавног 

ингормисања. Посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих и јасно дефинисаних 

потреба циљних група као и могућност да се повећа ниво информисаности грађана Вршца о садржајима 

из свих области друштвеног живота. Пројекат је у складу са чл. 18. став 1. тачка 1. алинеја 1, 2, 3, 4. и ст. 

1. тач. 2. алинеја 2. Правилника.  

Ценећи усклађеност трошкова са њиховом оправданошћу Комисија предлаже да буџет пројеката не буде 

прихваћен у целини, него се подржава делимично и предлаже да се за овај пројекат определи 600.000 

динара. (члан 18, став 1, тачка 4, алинеја 2) 

2. Подносилац пријаве, ТВ Банат ДОО, чија је пријава примљена у року, конкурисао је са пројектом 

„Глас Вршца“. Укупна вредност пројекта је 17.822.400,00 динара, од тога сопствени приходи износе 

9.165.300,00динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 

8.657.100,00 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 2022. 

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. 

Ценећи усклађеност трошкова са њиховом оправданошћу Комисија предлаже да буџет пројеката не буде 

прихваћен у целини, него се подржава делимично и предлаже да се за овај пројекат определи 

5.000.000,00 динара. (члан 18, став 1, тачка 4, алинеја 2) 

3. Подносилац пријаве Аудио видео продукција Вила, Бранислав Вила ПР конкурисао је са пројектом 

„Пуним плућима кроз вршачке планине“, чија је пријава примљена у року. Укупна вредност пројекта је 

1.143.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 578.000,00 динара, а средства за која се аплицира 

из буџета јединице локалне самоуправе износе 565.000,00 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 2022. 

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. Посебну вредност пројекта је детаљно описан његов значај, јасно 

диференциране циљне групе, као прецизан опис и план пројектних активности. 

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

јавног информисања према члану 18. став 1. тачка 1. алинеја 4., тачка 2. алинеја 3. Правилника.    



Пројекат је детаљно разрађен са јасним активностима  где је заступљена иновативност (члан 18. став 1. 

тачка 1. алинеја 5., тачка 2. и ст. 1. тач. 2.алинеја 2 Правилника).    

Захтев за суфинансирање пројеката није потпуно прихваћен, делимично се подржава и Комисија 

предлаже да се овом пројекту додели 500.000,00 динара. (Члан 18, Став 1, Тачка 4, Алинеја 2) 

4. Подносилац пријаве, НИД Вршачка кула ДОО, чија је пријава примљена у року, конкурисао је са 

пројектом „Хроника урбаног и руралног развоја града Вршца и очувања његовог културног наслеђа“. 

Укупна вредност пројекта је 2.979.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 1.116.000,00 динара, 

а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 1.863.000,00 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 2022. 

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 и оствари намену конкурса (члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 1, 2 и 4., тачка 2. 

алинеја 2 и 4. Правилника као и тачка 4 алинеја 2).    

Захтев за суфинансирање пројеката није у потпуности прихваћен, делимично се подржава и Комисија 

предлаже да се овом пројекту додели 1.200.000,00 динара. (члан 18, став 1, тачка 4, алинеја 2) 

5. Подносилац пријаве Дневник - Пољопривредник акционарско друштво за новинско-издавачку 

делатност Нови Сад, чија је пријава примљена у року, конкурисао је са пројектом „Здрава 

Пољопривредна производња - здрава животна средина и становништво у Вршцу“. Укупна вредност 

пројекта је 1.500.000,00  динара, од тога сопствени приходи износе 300.000,00 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 за учешће на Конкурсу за 

суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2022. 

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. Посебну вредност пројекту дају тема и сврха овог пројекта 

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

јавног информисања и оствари намену конкурса (члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 1, 2 и 4 и 5., тачка 2. 

алинеја 2 и 4. Правилника).    

Разматрајући усклађеност пројектних ативности и трошкова у буџету, захтев за суфинансирање 

пројеката ипак није у потпуности прихваћен, делимично се подржава и Комисија предлаже да се овом 

пројекту додели 300.000,00 динара. (члан 18, став 1, тачка 4, алинеја 2) 

6. Подносилац пријаве Милена Вашалић ПР аудио видео продукција "LOCAL PRODUCTION VRŠAC" 

(Вршац Мој крај), чија је пријава примљена у року, конкурисао је са пројектом „Вршац Мој крај 2022“. 



Укупна вредност пројекта је 3.000.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 720.000,00 динара, а 

средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 2.280.000,00 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 2022. 

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 објективно и потпуно  информисање о темама из 

области образовања, науке, културе, спорта, туризма, пољопривреде, предузетништва, људских и 

верских права, заштите животне средине, заштите деце и омладине и културно уметничког 

стваралаштва на територији града Вршца, мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. Активности су добро усклађене са циљема у раализацији пројекта. Подносилац има стручне и 

професионалне референце за реализацију истог (члан 18. тачка 1. алинеја 1., 2, 3, 4, тачка 2. алинеја 2 и 4 

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).  

Захтев за суфинансирање пројеката ипак није у потпуности прихваћен, делимично се подржава и 

Комисија предлаже да се овом пројекту додели 1.400.000,00 динара (члан 18, став 1, тачка 4, алинеја 2). 

7. Подносилац пријаве "Пропаганда 013" ДОО (Интернет портал Вршац), конкурисао је са пројектом 

„Промоција и афирмација културних и спортских активности у руралном подручју територије града 

Вршца“. Укупна вредност пројекта је 2.950.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 700.000,00 

динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 2.250.000,00 

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 2022. 

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 објективно и потпуно  информисање о темама из 

области образовања, науке, културе, спорта, туризма, пољопривреде, предузетништва, људских и 

верских права, заштите животне средине, заштите деце и омладине и културно уметничког 

стваралаштва на територији града Вршца, мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта. Активности су добро усклађене са циљема у раализацији пројекта. Подносилац има стручне и 



професионалне референце за реализацију истог. (члан 18. тачка 1. алинеја 1., 2, 3, тачка 2. алинеја 2 и 4 

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).  

Ценећи усклађеност трошкова са њиховом оправданошћу Комисија предлаже да буџет пројеката не буде 

прихваћен у целини, него се подржава само делимично и предлаже да се за овај пројекат определи 

100.000,00 динара. (Члан 18, Став 1, Тачка 4, Алинеја 2) 

8. Подносилац пријаве, ДОО Вршалица Вршац, Вршачке вести чија је пријава примљена у року, 

конкурисао је са пројектом „Вршачке новинске вести“. 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 2022. 

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 разноврсност тема значајних за развој локалне 

заједнице са циљем да се широј друштвеној заједници приближе актуелне информације из свих сфера 

јавног живота. Пројекат је детаљно разрађен са јасним активностима (члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 1, 

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

Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма и подесне су да остваре 

јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и 

медијима (у даљем тексту: Закон).  

Разматрајући усклађеност трошкова са њиховом оправданошћу Комисија предлаже да буџет пројеката 

ипак не буде прихваћен у целини, него се делимично подржава и предлаже да се за овај пројекат 

определи 1.800.000,00 динара. (члан 18, став 1, тачка 4, алинеја 2) 

9. Подносилац пријаве, Друштво са ограниченом одговорношћу Energy Save (Evrsac), чија је пријава 

примљена у року, конкурисао је са пројектом  „Вршац кроз призму јавности“. Укупна вредност пројекта 

је 5.630.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 1.170.000,00 динара, а средства за која се 

аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 4.460.000,00 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 2022. 

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. Посебну вредност пројекта чини његова тема и сврха (члан 18. став 1. тачка 1. 

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

Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, доприносе 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).  

Ценећи усклађеност трошкова са њиховом оправданошћу Комисија предлаже да буџет пројеката не буде 

прихваћен у потппуности, него се подржава делимично и предлаже да се за овај пројекат определи 

3.900.000,00 динара. 

10. Подносилац пријаве, Телевизија „Радио Лав“, чија је пријава примљена у року, конкурисао је са 

пројектом „ТВ сервис градских информација“. Укупна вредност пројекта је 18.000.000,00 динара, од 

тога сопствени приходи 9.000.000,00 динара а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне 

самоуправе износе 9.000.000,00 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 2022. 

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. 

Предложена пројектна активност подобна је да оствари јавни интерес у области јавног информисања, 

доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана дефинисан 

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

Разматрајући усклађеност трошкова са њиховом оправданошћу Комисија предлаже да буџет пројеката 

ипак не буде прихваћен у потпуности, него се делимично подржава и предлаже да се за овај пројекат 

определи 5.000.000,00 динара. (члан 18, став 1, тачка 4, алинеја 2) 

11. Подносилац пријаве, Стела продукција доо Београд ТВ студио Б, конкурисао је са пројектом „Еколог 

и ја у Вршцу“. Укупна вредност пројекта је 1.800.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 

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

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 2022. 

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. 

Посебна вредност пројектаје што даје детаљан опис стања, значаја и идентификације проблема с којима 

се циљна група среће као и прецизан опис и план пројектних активности (члан 18. став 1. тачка 1. 

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



Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма и подесне су да остваре 

јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и 

медијима (у даљем тексту: Закон).  

Ценећи усклађеност трошкова са њиховом оправданошћу захтев за суфинансирање пројеката ипак није 

прихваћен у целини, делимично се подржава и Комисија предлаже да се овом пројекту додели 

200.000,00 динара (члан 18, став 1, тачка 4, алинеја 2). 

Комисија није предложила расподелу средства за следеће пројекте: 

Редни 

број 
Подносилац предлога Назив пројекта Назив медија 

1 Страхиња Вујадиновић ПР производња 

кинематографских дела, аудио-

визуелних производа и телевизијског 

програма NEWS MEDIA TEAM 

Београд 

"Посети Вршац" Србија Данас 

2 Фабрика слова ДОО Нови Сад 

(Војвођански магазин) 

"Представљамо Вршац" Војвођански магазин 

3 Старт Прес ДОО за издавачку и 

трговинску делатност (Старт 013) 

Град Вршац данас-оно 

што остаје и сутра 

Старт 013 

4 Дневник акционарско друштво за 

новинско-издавачку делатност - Нови 

Сад 

Едукација младих 

произвођача 

Портал ревије 

Добро јутро 

5 VAT production doo Вршац - нови дан РТВ Панчево 

6 Савез Срба из региона Српско коло Вршац Српско коло 

7 Македонско удружење новинара МАК-

ИНФО 

"Македонска манџа у 

Вршцу" 

Макинфо.рс 

8 Студентска асоцијација Универзитета у 

Новом Саду 

Радна инкузија студената, 

родитеља из Вршца као 

осетљиве друштвене групе 

у времену пандемије 

COVID-19 

Интернет портал 

Академска беба 

9 Удружење грађана "Други Нови 

Центар", Панчево (Зелени минути) 

Бисери Вршца Зелени минути 

10 ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ НИД Компанија 

"Новости" АД 

Вршац-еколошки узор 

Србије 

Вечерње новости 

11 ДНЕВНИК DVP Digital (Нови Сад) "Јавни интерес у Вршцу" Дневник 

12 Consalting marketing trade DOO (Радио 

Смедерево) 

Радијска емисија - 

"Омладински журнал" 

Радио Смедерево 

13 ТВ "Галаксија 32" Чачак (Агенција 

"АВН+Продуцтион" ПР Ненад 

Николић) 

"Вршачке, пешачке и 

планинарске стазе" 

БТВ МТС ТВ Телеком 

Србија и ТВ Галаксија 

32 Чачак 

14 Радио-телевизија Панчево - ТВ 

Панчево Wagner production doo 

ВРШАЦ-НОВОСТИ РТВ Панчево 

15 Удружење за борбу против 

дискриминације АЛФА Београд 

(www.selasrbije.rs) 

"Вршачка села која се 

поново рађају" 

Портал selasrbije.rs 

16 Мултикултура Србије, Мала Врбница, 

Град Крушевац (Новости дана)  

Прошлост, садашњост и 

будућност Руса у Вршцу 

Новости дана 

17 Удружење грађана Покрет за једнакост Лопта је женског рода! портал Спорт фем 



и равноправност "Исти смо" (портал 

спорт фем) Београд Палилула 

18 НИУ Либертатеа (Недељник 

Либертатеа) 

Хроника Града Вршца Неделјник Либертатеа 

19 Драган Младеновски предузетник 

агенција за израду софтвера АБЦ Софт 

Вршац (VRSACONLINE.COM) 

"Дигитално информисање 

Града Вршца" 

VRSACONLINE.COM 

20 Удружење за борбу против 

дискриминације ПОСМАТРАЧ 

(Антикорупцијски портал 

embargo.rs) 

Хармонија различитости 

под капом грађанске 

већине 

Антикорупцијски портал 

embargo.rs 

21 MONDO INC DOO БЕОГРАД (Стари 

Град) 

Стеријин град - културна 

ризница Јужног Баната 

Мондо 

22 ADRIA MEDIA GROUP DOO 

BEOGRAD (Stari Grad) 

"Понос Вршца" ЕСПРЕСО 

23 Медијски центар Радио ПУЛС Гроцка 

ДОО Београд Старии Град (TV 

Viminacium) 

Вршњачко насиље у 

фокусу 

TV Viminacium 

24 Радио Оскар ДОО Београд - Стари Град Самохрани родитељи и 

брига друштва о њима 

Радио ПУЛС Гроцка, 

Радио Џу бокс, и Радио 

Дуга 

 

У складу са чланом 22. став 9. Правилника, Комисија даје следеће образложење за неприхватање 

пројеката: 

1. Подносилац пријаве Страхиња Вујадиновић ПР производња кинематографских дела, аудио-

визуелних производа и телевизијског програма NEWS MEDIA TEAM Београд, чија је пријава 

запримљена у року, конкурисао је са пројектом „Посети Вршац"“. Укупна вредност пројекта је 

822.606,50 динара, од тога сопствени приходи износе 222.606,50 динара, а средства за која се 

аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе  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 

2022. 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. 

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). Подносилац има стручне и 

професионалне референце за реализацију истог. (члан 18. тачка 3. алинеја 1., тачка 2. 

Правилника).    

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 3 и 5, тачка 2. 

алинеја 1, 2 ,4 и 5, тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника.  

Наиме опис пројекта не садржи опис активности, одрживост пројекта је неуверљива, у опису 

мониторинга није наведен методолошки приступ, а буџет пројекта је непрецизан и 

предимензиониран. У персоналним трошковима нису прецизно дефинисани сарадници. 

Из наведених разлога, предлог комисије је да се пројекат не подржи. 

2. Подносилац пријаве, Фабрика слова ДОО Нови Сад (Војвођански магазин) чија је пријава 

запримљена у року, конкурисао је са пројектом "Представљамо Вршац". Укупна вредност 

пројекта је 627.000,00 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 за учешће на Конкурсу за 

суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 

2022. 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. 

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). Подносилац има стручне и 

професионалне референце за реализацију истог. (члан 18. тачка 3. алинеја 1., тачка 2. 

Правилника).    

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 3 и 5, тачка 2. 

алинеја 1 и 5, тачка 4. алинеја 2. Правилника.  

Наиме,у опису пројекта није наведен формат и број медијских садржаја, опис активности је 

непрецизан, а резултати нису у складу са наменом конкурса. Буџет је предимензиониран у 

односу на број медијских садржаја. 

Из наведених разлога, предлог комисије је да се пројекат не подржи 

3. Подносилац пријаве, СТАРТ ПРЕС ДОО ЗА ИЗДАВАЧКУ И ТРГОВИНСКУ ДЕЛАТНОСТ,  

СТАРТ 013, чија је пријава примљена у року,  конкурисао је са пројектом  „Град Вршац данас-оно 

што остаје и сутра“. Укупна вредност пројекта је 2.170.000,00 динара, од тога сопствени приходи 

износе 620.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе 

износе 1.550.000,00 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 

2022. 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. 

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). Подносилац има стручне и 

професионалне референце за реализацију истог. (члан 18. тачка 3. алинеја 1., тачка 2. 

Правилника).    

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 3 и 4, тачка 2. 

алинеја 3. Правилника.  

Наиме, опис пројекта је недовољно дефинисан, буџет предимензиониран. 

Из наведених разлога, предлог комисије је да се пројекат не подржи. 

4. Подносилац пријаве Дневник акционарско друштво за новинско-издавачку делатност - Нови Сад, 

чија је пријава запримљена у року, конкурисао је са пројектом „Едукација младих произвођача“. 

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  

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 

2022. 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. 

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). Подносилац има стручне и 

професионалне референце за реализацију истог. (члан 18. тачка 3. алинеја 1., тачка 2. 

Правилника).    

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 2, 3, 4 и 5, тачка 2. 

алинеја 1,3 ,4 и 5, тачка 4. алинеја 1 и 2 Правилника.  

Наиме, није наведен број  и врста медијских садржаја, као ни период реализације пројекта. Нису 

дефинисане циљне групе, а индикатори су непотпуни и одрживост пројекта је неуврељива. Буџет 

је предимензиониран у односу на број медијских садржаја. 

Из наведених разлога, предлог комисије је да се пројекат не подржи. 



 

5. Подносилац пријаве VAT production doo, чија је пријава запримљена у року, конкурисао је са 

пројектом „Вршац - нови дан“. Укупна вредност пројекта је 2.050.000,00 динара, од тога 

сопствени приходи износе 550.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице 

локалне самоуправе износе  1.500.000,00 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 

2022. 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. 

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). Подносилац има стручне и 

професионалне референце за реализацију истог. (члан 18. тачка 3. алинеја 1., тачка 2. 

Правилника).    

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 3 ,4 и 5, тачка 2. 

алинеја 1 и 2, 3, 4 и  5, тачка 4. алинеја 1, 2. Правилника.  

Наиме, опис пројекта је преопширан, број медијских садржаја нереалан. Значај пројекта није 

разрађен а циљ пројекта је уопштен. Циљне групе нису јасно издиференциране, а опис 

активности не приказује средства мере и радње, као ни методику и логистику потребну за 

реализацију пројектних активности. Оперативни трошкови буџета су предимензионирани а износ 

персоналних није прецизиран као бруто или  нето износ средстава. 

 Из наведених разлога, предлог комисије је да се пројекат не подржи 

6. Подносилац пријаве Савез Срба из Региона, конкурисао је са пројектом „Српско коло Вршац“. 

Укупна вредност пројекта је 400.500,00 динара, од тога сопствени приходи износе 95.500,00 

динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 305.000,00 

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 

2022. 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. 

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). Подносилац има стручне и 

професионалне референце за реализацију истог. (члан 18. тачка 3. алинеја 1., тачка 2. 

Правилника).    

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 2 и 5, тачка 2. 

алинеја 1, 3, 4 и 5, тачка 4. алинеја 1 и 2. Правилника.  

Наиме, опис пројекта је преопширан, циљеви нису прецизно дефинисани, као ни интерни 

мониторинг и евалуација. Не постоји логика и методика повезивања пројектних актитвности са 

циљевима и резултатима пројекта. Инидикатори су немерљиви, а у буџету се појављују 

неприхватљиви трошкови. 

Из наведених разлога, предлог комисије је да се пројекат не подржи 

 

7. Подносилац пријаве, „Македонско удружење новинара МАК инфо Панчево www.makinfo.rs“ 

конкурисао је са пројектом  „Јачање социјалног капитала и осећаја припадности македонској 

заједници“. Укупна вредност пројекта је 574.585,00 динара, од тога сопствени приходи нису 

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

398.085,00  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 

2022. 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. 

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). Подносилац има стручне и 

професионалне референце за реализацију истог. (члан 18. тачка 3. алинеја 1., тачка 2. 

Правилника).    

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. Правилника и то 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 2, 3, 4 и 5, тачка 2. 

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

Наиме, у опису пројекта није прецизно одређена сврха и није наведена циљна група. Није 

довољно описан начин спровођења пројектних активности, а интерни мониторинг 

јенедефинисан. Није описана анализа ризика, а у буџестском делу пријаве нису прецизно 

дефинисани персонални трошкови.  



Из наведених разлога, предлог комисије је да се пројекат не подржи 

 

8. Подносилац пријаве Студентска асоцијација Универзитета у Новом Саду, конкурисао је са 

пројектом „Радна инкузија студената, родитеља из Вршца као осетљиве друштвене групе у 

времену пандемије COVID-19“. Укупна вредност пројекта је 750.000,00 динара, од тога 

сопствени приходи износе 150.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице 

локалне самоуправе износе 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 

2022. 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. 

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). Подносилац има стручне и 

професионалне референце за реализацију истог. (члан 18. тачка 3. алинеја 1., тачка 2. 

Правилника).    

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 2, 3 и 5, тачка 2. 

алинеја 1, 2, 4 и 5, тачка 4. алинеја 1 и 2. Правилника.  

Наиме,  опис пројекта је преопширан, резултати и индикатори су недефинисани, одрживост 

пројекта је неуверљива, ау буџетскомд елу пријаве оперативни трошкови су предимензионирани, 

а персонални непрецитни. 

Из наведених разлога, предлог комисије је да се пројекат не подржи 

 

9. Подносилац пријаве Удружење грађана "Други Нови Центар", Панчево (Зелени минути), 

конкурисао је са пројектом „Бисери Вршца“. Укупна вредност пројекта је 2.300.000,00 динара, од 

тога сопствени приходи износе 520.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета 

јединице локалне самоуправе износе 1.780.000,00 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 

2022. 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. 



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). Подносилац има стручне и 

професионалне референце за реализацију истог. (члан 18. тачка 3. алинеја 1., тачка 2. 

Правилника).  

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 3 и 5, тачка 2. 

алинеја 1 и 5, тачка 4. алинеја 2. Правилника.  

Наиме, у опису пројекта није наведена циљна група, одрживост је под знаком питања, интерни 

мониторнинг и евалуација пројекта нису детаљно описани, а у недовољно дефинисаном буџету 

појављују се недовољно прихватљиви трошкови, дој је сам буџет је предимензиониран. 

Из наведених разлога, предлог комисије је да се пројекат не подржи. 

 

10. Подносилац пријаве ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ НИД Компанија "Новости" АД, конкурисао је са 

пројектом „Вршац-еколошки узор Србије“. Укупна вредност пројекта је 919.000,00 динара, од 

тога сопствени приходи износе 188.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета 

јединице локалне самоуправе износе 731.000,00 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 

2022. 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. 

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). Подносилац има стручне и 

професионалне референце за реализацију истог. (члан 18. тачка 3. алинеја 1., тачка 2. 

Правилника).    

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 2, 3 и 5, тачка 2. 

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

Наиме, опису пројекта је преопширан, циљне групе нису прецизно дефинисане, опис активности 

не садржи методолошку повезаност са циљем и очекиваним резултатима пројекта, индикатори су 

немерљиви, а мониторинг не садржи опис методолошког пеиступа. У делу буџета нису прецизно 

наведени персонални трошкови. 



Из наведених разлога, предлог комисије је да се пројекат не подржи. 

 

11. Подносилац пријаве ДНЕВНИК ДВП дигитал Нови Сад конкурисао је са пројектом „Јавни 

интерес у Вршцу“. Укупна вредност пројекта је 1.252.000,00 динара, од тога сопствени приходи 

износе 252.000,00 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 

2022. 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. 

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). Подносилац има стручне и 

професионалне референце за реализацију истог. (члан 18. тачка 3. алинеја 1., тачка 2. 

Правилника).    

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 3, 4 и 5, тачка 2. 

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

Наиме, циљ пројекта није прецизно дефинисан, циљна група није адекватно одабрана, буџет је 

предимензиониран. 

Из наведених разлога, предлог комисије је да се пројекат не подржи 

 

12. Подносилац пријаве Consalting marketing trade DOO, конкурисао је са пројектом Радијска емисија 

- "Омладински журнал". 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 за учешће на Конкурсу за 

суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 

2022. 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. 

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). Подносилац има стручне и 

професионалне референце за реализацију истог. (члан 18. тачка 3. алинеја 1., тачка 2. 

Правилника).   

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 3, 4 и 5, тачка 2. 

алинеја 1, 3, 4 и 5, тачка 4. алинеја 1. Правилника.  

Наиме, опис активности је непрецизан а план реализације и индикатори су недовољно 

дефинисани. У анализи ризика нису наведене опције њихових превазилажења. Буџет је 

непрецизан. 

Из наведених разлога, предлог комисије је да се пројекат не подржи. 

13. Подносилац пријаве ТВ "Галаксија 32" Чачак (Агенција "АВН+Продуцтион" ПР Ненад Николић), 

конкурисао је са пројектом "Вршачке, пешачке и планинарске стазе". Укупна вредност пројекта 

је 693.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 353.000,00 динара, а средства за која се 

аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 340.000,00 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 

2022. 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. 

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). Подносилац има стручне и 

професионалне референце за реализацију истог. (члан 18. тачка 3. алинеја 1., тачка 2. 

Правилника).   

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 3, 4 и 5, тачка 2. 

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

Наиме, у опису пројекта сврха пројекта није одговарајућа, примарна циљна група је недовољно 

дефинисана. Уместо резултата приказане су пројектне активности, па су индикатори самим тим 

немерљиви. Буџет је предимензиониран, а персонални трошкови нису довољно дефинисани. 

Из наведених разлога, предлог комисије је да се пројекат не подржи. 

14. Подносилац пријаве Радио-телевизија Панчево - ТВ Панчево Wagner production doo, конкурисао 

је са пројектом " ВРШАЦ-НОВОСТИ ". Укупна вредност пројекта је 6.000.000,00 динара, од тога 



сопствени приходи износе 3.000.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице 

локалне самоуправе износе 3.000.000,00 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 

2022. 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. 

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). Подносилац има стручне и 

професионалне референце за реализацију истог. (члан 18. тачка 3. алинеја 1., тачка 2. 

Правилника).   

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 3, 4 и 5, тачка 2. 

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

Наиме, опис пројекта не садржи тему, циљне групе и формат медијских садржаја. Опис 

активности је непрецизан, а уместо резултата приказане су пројектне активности, па су 

индикатори самим тим немерљиви. Буџет је предимензиониран и садежи неприхватљиве 

трошкове. 

Из наведених разлога, предлог комисије је да се пројекат не подржи. 

15. Подносилац пријаве Удружење за борбу против дискриминације АЛФА Београд 

(www.selasrbije.rs), конкурисао је са пројектом " Вршачка села која се поново рађају ". Укупна 

вредност пројекта је 1.600.000.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 800.000,00 

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 за учешће на Конкурсу за 

суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 

2022. 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. 

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). Подносилац има стручне и 

професионалне референце за реализацију истог. (члан 18. тачка 3. алинеја 1., тачка 2. 

Правилника).   



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 1, 3 и 5, тачка 2. 

алинеја 1, 2 и 5, тачка 4. алинеја 1, 2. Правилника.  

Наиме, у опису пројекта није дефинисана сврха пројекта, неуверљива је одрживост пројекта и 

није наведено искуство подносиоца пројекта у раду на сличним пројектима. У буџетском делу 

пријаве предимензиониран је и недофољно дефинисани оперативни трошкови. 

Из наведених разлога, предлог комисије је да се пројекат не подржи. 

16. Подносилац пријаве Мултикултура Србије, Мала Врбница, Град Крушевац (Новости дана), 

конкурисао је са пројектом "Прошлост, садашњост и будућност Руса у Вршцу". 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 за учешће на Конкурсу за 

суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 

2022. 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. 

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). Подносилац има стручне и 

професионалне референце за реализацију истог. (члан 18. тачка 3. алинеја 1., тачка 2. 

Правилника). 

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 3, 4 и 5, тачка 2. 

алинеја 3 и 4 Правилника.  

Наиме, у опису пројекта нису дефинисани тема и циљна група, а у опису активности нису 

прецизана средства, мере и радње који ће довести до очекиваних резултата, а сами а резултати и 

њихови индикатори нису дерфинисани. 

Из наведених разлога, предлог комисије је да се пројекат не подржи. 

17. Подносилац пријаве Удружење грађана Покрет за једнакост и равноправност "Исти смо" (портал 

спорт фем) Београд Палилула конкурисао је са пројектом "Лопта је женског рода!". Укупна 

вредност пројекта је 300.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 60.000,00 динара, а 

средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 240.000,00 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 

2022. 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. 

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). Подносилац има стручне и 

професионалне референце за реализацију истог. (члан 18. тачка 3. алинеја 1., тачка 2. 

Правилника).    

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 3 и 5, тачка 2. 

алинеја 1, 3 и 4, тачка 4. алинеја 1. Правилника.  

Наиме, нису прецизно дефинисани: индикатори резултата, одржиивост пројекта, мониторинг и 

евалуација. У буџет се појављују неприхватљиви трошкови у делу оперативних трошкјова, а 

персонални трошкови нису прецизно наведени. 

Из наведених разлога, предлог комисије је да се пројекат не подржи. 

18. Подносилац пријаве НИУ Либертатеа (Недељник Либертатеа) конкурисао је са пројектом 

"Хроника Града Вршца". Укупна вредност пројекта је 500.000,04 динара, од тога сопствени 

приходи износе 100.000,04 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне 

самоуправе износе 400.000,00 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 

2022. 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. 

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). Подносилац има стручне и 

професионалне референце за реализацију истог. (члан 18. тачка 3. алинеја 1., тачка 2. 

Правилника).    

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 1, 2, 3, 4 и 5, тачка 2. 

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

Наиме, у опису пројекта недостају тема значај, циљ пројекта, нема описа активности, очекиваних 

резултата и индикатора, а сам буџет је непрецизно дефинисан. 



Из наведених разлога, предлог комисије је да се пројекат не подржи 

19. Подносилац пријаве, Драган Младеновски, предузетник Агенције за израду софтвера АБЦСОФТ 

Вршац  чија је пријава запримљена у року, конкурисао је са пројектом „Дигитално информисање 

Града Вршца“. Укупна вредност пројекта је 3.528.783,00 динара, од тога сопствени приходи 

износе 983.783,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе 

износе 2.545.000,00 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 

2022. 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. 

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). Подносилац има стручне и 

професионалне референце за реализацију истог. (члан 18. тачка 3. алинеја 1., тачка 2. 

Правилника).    

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 3, тачка 2. алинеја 1, 

2, 3, 4 и 5, тачка 4. алинеја 1 и 2. Правилника.  

Наиме, у опису пројекта није дефинисана тема, одрживост пројекта је неуверљива, а у недовољно 

дефинисаном буџету пројекта се појављују неприхватљиви оперативни трошкови. 

Из наведених разлога, предлог комисије је да се пројекат не подржи 

20. Подносилац пријаве, Удружење за борбу против дискриминације ПОСМАТРАЧ 

(Антикорупцијски портал embargo.rs), чија је пријава примљена у року, конкурисао је са 

пројектом „Хармонија различитости под капом грађанске већине“. Укупна вредност пројекта је 

625.000,00динара, од тога сопствени приходи износе 125.000,00 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 за учешће на Конкурсу за 

суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 

2022. 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. 

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). Подносилац има стручне и 

професионалне референце за реализацију истог. (члан 18. тачка 3. алинеја 1., тачка 2. 

Правилника).   

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 3, 4 и 5, тачка 2. 

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

Наиме, у опису пројекта нису наведене циљне групе, формат и број медијских садржаја. Циљне 

групе нису прецизно дефинисане, а нема ни описа активности и индикаотри нису мерљиви. Буџет 

није усклађен са пројектним активностима и очекиваним резултатима пројекта. 

Из наведених разлога, предлог комисије је да се пројекат не подржи.С 

 

21. Подносилац пријаве MONDO INC DOO БЕОГРАД (Стари Град),чија је пријава примљена у року, 

конкурисао је са пројектом „Стеријин град - културна ризница Јужног Баната“. Укупна вредност 

пројекта је 1.303.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 573.000,00 динара, а средства 

за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе  730.000,00 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 

2022. 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. 

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). Подносилац има стручне и 

професионалне референце за реализацију истог. (члан 18. тачка 3. алинеја 1., тачка 2. 

Правилника).   

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 3, 4 и 5, тачка 2. 

алинеја 1, 3, 4 и 5, тачка 4. алинеја 1 и 2. Правилника.  

Наиме, у опису пројекта нису јасно дефинисане циљне групе, опис активности и очекивани 

резултату пројекта си непрецизно приказани. Мониторинг не садржи методологију активности а 

у буџету се појављују неприхварљиви трошкови. 

Из наведених разлога, предлог комисије је да се пројекат не подржи. 

22. Подносилац пријаве Адриа медиа гроуп доо Београд, Стари град, чија је пријава примљена у 

року, конкурисао је са пројектом „Понос Вршца“. Укупна вредност пројекта је 887.000,00 динара, 



од тога сопствени приходи износе 187.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета 

јединице локалне самоуправе износе  700.000,00 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 

2022. 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. 

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). Подносилац има стручне и 

професионалне референце за реализацију истог. (члан 18. тачка 3. алинеја 1., тачка 2. 

Правилника).   

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 2, 3 и 5, тачка 2. 

алинеја 1, 3 и 5, тачка 4. алинеја 1 и 2. Правилника.  

Наиме, опис пројекта је преопширан, опис примарне циљне груопе не одговара условима 

конкурса, а пројектне активности не садрже методолошку и логичну са циљем и резултатима 

пројекта. Уместо резултата пројекта наведене су пројектне активноси, па су самим тим 

индикатори немерљиви. Орживост пројекта није условљена пројектним активностима. Буџет је 

предимензиониран и непрецизан. 

Из наведених разлога, предлог комисије је да се пројекат не подржи. 

23. Подносилац пријаве Медијски центар Радио ПУЛС Гроцка ДОО Београд Стари Град (TV 

Viminacium), чија је пријава примљена у року, конкурисао је са пројектом „Вршњачко насиље у 

фокусу“. Укупна вредност пројекта је 804.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 

402.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе  

402.000,00 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 

2022. 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. 

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). Подносилац има стручне и 



професионалне референце за реализацију истог. (члан 18. тачка 3. алинеја 1., тачка 2. 

Правилника).    

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 3, 4 и 5, тачка 2. 

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

Наиме, опис пројекта је преопширан, а тема неадекватна. Циљне групе нису прецизно 

дефинисане, а значај пројекта не одговара намени конкурса. Уместо резултата пројекта наведене 

су пројектне активноси, па су самим тим индикатори немерљиви. Буџет је непрецизан. 

није наведен  формат и број медијских садржаја, опис активности је непрецизан а резултати нису  

Из наведених разлога, предлог комисије је да се пројекат не подржи 

24. Подносилац пријаве Радио Оскар ДОО Београд - Стари Град, чија је пријава примљена у року, 

конкурисао је са пројектом „Самохрани родитељи и брига друштва о њима“. Укупна вредност 

пројекта је 1.315.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 265.000,00 динара, а средства 

за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе  1.050.000,00 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 

2022. 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. 

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). Подносилац има стручне и 

професионалне референце за реализацију истог. (члан 18. тачка 3. алинеја 1., тачка 2. 

Правилника).   

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 2, 3 и 5, тачка 2. 

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

Наиме, уместо резултата пројекта наведене су пројектне активноси, па су самим тим индикатори 

немерљиви, а у буџету у делу оперативних трошкова се појављују неприхватљиви трошкови. 

Из наведених разлога, предлог комисије је да се пројекат не подржи. 

 

 

 






