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У складу са чл. 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 

58/15 и 12/16 – аутентично тумачење) и чл. 24. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС”, бр. 16/16 

и 8/17), Комисија за конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из 

области јавног информисања на територији града Београда у 2019. години доноси  

 

 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

о расподели средстава 

 

 

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног 

информисања на територији Града Београда у 2019. години расписан је 23. априла 2019. године, 

а закључен је 13. маја 2019. године. Решењем заменика начелника Градске управе града 

Београда – секретара Секретаријата за информисање XIV-01 Број: 031-51/2019 формирана је 

стручна комисија у следећем саставу: Зорица Карановић (независни стручњак за медије), Марко 

Иванић (независни стручњак за медије), Др. Биљана Ратковић Његован (на предлог удружења 

удружења радио станица „РАБ Србија“), Милош Лазић (на предлог удружења“ComNet“), Слободан 

Ђурић (на предлог Удружења спортских новинара Београда-УСНБ). Секретар Комисије је Јасна 

Божић, представник Секретаријата за информисање. Председник комисије била је др Биљана 

Ратковић Његован. 

На конкурс је укупно пристигло 89 пријава. За ову намену обезбеђена су средства у износу од 

90.000.000,00 динара у буџету Града Београда, Градске управе града Београда - Секретаријат за 

информисање. Укупан буџет тражених средстава од Секретаријата за информисање износио је 

223.599.388,00 динара. 

Комисија је укупно одржала 3 седнице: 02, 03. и 04. јула 2019. године. 

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

у области јавног информисања, чланови Комисије оцењивали су пројекте имајући у виду намену 

и циљ Конкурса, као и критеријуме предвиђене конкурсом. О раду сваке седнице секретар је 

водио записнике у којима је уредно забележена оцена и мишљење комисије за сваки од 

приспелих пројеката и предлог средстава за суфинансирање пројеката. За сваки од пројеката 

забележено је и да ли су чланови одлуку донели једногласно или већином гласова. Записнике са 

седница потписали су сви чланови комисије, и они представљају образложење уз сваки 

разматрани пројекат и саставни су део конкурсне документације, као и предлога о расподели 

средстава. 
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Од разматраних 79 пројекaта, чланови Комисије су подржали 34 пројеката за које су сматрали 

да испуњавају критеријуме конкурса, да су квалитетни и добро образложени, а посебно да 

доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања на територији града 

Београда. Приликом одлучивања о висини додељених средстава Комисија је ценила адекватну 

спецификацију буџета. 

У складу са записницима са одржаних седница комисије, као и у складу са критеријумима 

предвиђеним Законом о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 

12/2016 – аутентично тумачење, у даљем тексту: Закон) и Правилником о суфинансирању 

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник 

РС“, бр. 16/16 и 8/17, у даљем тексту: Правилник), који су предвиђени у тексту конкурса, 

подржани су следећи пројекти: 

РБ ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА НАЗИВ ПРОЈЕКТА  ПРЕДЛОГ СРЕДСТАВА 

1 
Глас Нације д.о.о. Београд – 

Земун 
"Тајне Београда" 2.000.000,00 

2 Удружење Хумани тим "Живот без баријера" 2.260.000,00 

3 
Владимир Илић ПР аудио видео 

продукција VI Production 
"Београд за све" 

 
6.000.000,00 

4 
Радидифузно предузеће Студио 

Б д.о.о 

"Чувајмо наше културно 

благо - ћирилица 
будућности" 

5.820.000,00 

5 
Радидифузно предузеће Студио 

Б д.о.о 

"Културни дневник 

Београда" 
5.400.000,00 

6 
 

НИД компанија Новости а.д. 
"Београд мој град" 2.000.000,00 

7 
Друштво за радио и телевизијске 

активности "Kopernikus Cable 

Network" д.о.о. 

"Београд европски 
туристички бисер"       

 

800.000,00 
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8 Инсајдер тим д.о.о "Београд - из часа у час" 3.000.000,00 

9 Инфо ИТ медиа д.о.о. Београд 

"Упознајте градове и 

општине у Србији: 
Београд - град развоја и 

широм отворених врата" 

3.000.000,00 

10 
Радидифузно предузеће Студио 

Б д.о.о 
"Р као равноправност..." 5.840.000,00 

11 Video calibration d.o.o. 
"Жене у Београду - пут до 

равноправности" 
6.000.000,00 

12 Удружење грађана Amicus "Безгранично" 1.680.000,00 

13 Фолим д.о.о. "Духовни Београд" 5.500.000,00 

14 Naxi d.o.o. "Наш Београд" 1.000.000,00 

15 Univerzum Company 2015 d.o.o. 
"Медијска слика Рома у 

Србији" 
200.000,00 

16 Дневне новине АЛО д.о.о. "Волим Београд" 5.500.000,00 

17 
Привредно друштво MEDIA LINK 

NEW д.о.о. Београд 

"Спорт, рекреација, 
здравље - за здраву 

младост Београда" 

2.000.000,00 

18 
Издавачко предузеће НАШ 

ПЕЧАТ а.д. Београд 
"Пулс метрополе" 900.000,00 

19 Зофин д.о.о. "Будућност у Београду" 6.500.000,00 
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20 
Удружење Савез Срба из 

региона 
"Српско коло" 200.000,00 

21 Видеонет д.о.о. 

"#ре(Ч)конструкција - веб 

пројекат намењен 

информисању грађанства 
РС о феномену критичке 

медијске писмености који 
погађа светску јавност, тј. 

о подизању свести 

јавности грађана Србије о 
потреби стварања 

разумног, критичког 
односа према 

информацијама које се 
добијају и претражују 

путем интернета" 

800.000,00 

22 ADRIA MEDIA MAGAZINE д.о.о. „Јаке жене Београда" 1.000.000,00 

23 ADRIA MEDIA TV „Зелени град" 2.000.000,00 

24 ADRIA MEDIA GROUP d.o.o. „ОНИ могу СВЕ" 1.000.000,00 

25 

Привредно друштво за 

производњу и услуге "ГМЦ 
Траде" д.о.о. 

„Од старта до циља" 750.000,00 

26 
Привредно друштво за 

производњу и услуге "ГМЦ 

Траде" д.о.о. 

„И ја могу ако ми 

помогнеш“ 
750.000,00 

27 Бум бум 2007 д.о.о. 
„Београд без 

незапослених" 
400.000,00 

28 

Страхиња Вујадиновић ПР 
производња кинематографских 

дела, аудио-визуелних 

производа и телевизијског 
програма News media team 

„Дигитални Београд" 1.500.000,00 

29 Удружење новинара Србије 

„Београдски 

колекционари - уметност 
између приватног и 

јавног" 

420.000,00 
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30 Заштита потрошача 
„Унапређење енергетске 

ефикасности у Београду" 
200.000,00 

31 СликаВест д.о.о. 
„Београд као и други 

градови" 
1.000.000,00 

32 Синдикат новинара Србије 

„Како до одговорних 

медија и новинара којима 

верујемо" 

240.000,00 

33 
Телевизија спорта и здравља 

СОС канал плус д.о.о. 
„Тренирај, буди здрав" 4.600.000,00 

34 
Предузеће за информисање и 

маркетинг "Студио МАГ" д.о.о. 

„Београд - капија 

Балкана" 
1.500.000,00 

 УКУПНО  81.760.000,00 

 

 

У складу са Законом, Правилником и текстом конкурса којим су предвиђени критеријуми за оцену 

предлога пројеката поднетих на конкурсу, као и у складу са записницима са одржаних седница, 

Комисија није предложила финансијску подршку за реализацију пројеката за које је проценила 

да нису на нивоу испуњења критеријума наведених у Конкурсу, и то за следеће пројекте: 

 

РБ ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА НАЗИВ ПРОЈЕКТА  

1 
Ар Прес, Агенција за продукцију, 

маркетинг и информисање Миодраг 

Петровић ПР, Аранђеловац 

"БЕОАГРАР (радио емисија за пољопривреду и 

село)" 

2 
Дневник акционарско друштво за 

новинско-издавачку делатност 

Нови Сад 

"Живот и лековито биље" 

3 

Производно привредно друштво са 
ограниченом одговорношћу за 

производњу и трговину услуге и 
кооперације пронађите на 

Чукарици 

"Пронађите на Чукарици" 
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4 Удружење грађана SEEcult.org "Савремена уметност у фокусу" 

5 

Центар за професионализацију 

медија и медијску писменост 
(ЦЕПРОМ) 

"Невидљиви грађани - предрасуде и 
дискриминација као одраз стања једног друштва" 

6 
Предузеће за производњу и промет 

ЕВИС д.о.о. Београд 
"Заборављени српски легати" 

7 НИД компанија Новости а.д. "Зелене оазе на ободу велеграда" 

8 Радио Новости а.д. "Кроз спектар" 

9 ДОО Реорганизација Ниш "Какав ваздух дишу, шта једу и пију Београђани" 

10 
Новости дана.рс д.о.о. Ниш – 

Медијана 
"Вакциниши се, заштити се" 

11 
Ева доо пројектно-графичко 

предузеће 
"Пробудимо села - фестивалски дани" 

12 
Центар за транзицију и људска 

права Спектар 
"То можеш и ти" 

13 Пет магазин д.о.о. Београд "Београд, пет френдли метропола" 

14 
Истраживачки центар за одбрану и 

безбедност 

"Повећање медијске покривености у области 

одбране и безбедности за град Београд" 

15 
Институт за одрживи развој и 

заштиту животне средине Зелени 

круг 

"Еколошки промотери Града Београда" 

16 
Издавачка кућа Хоризонти д.о.о. 

Београд 
"Приче из урбане природе" 

17 
Производња радио и телевизијског 

програма Тривалиа Бојан 

Драгићевић ПР 

"Анимирани филм: СКРИВЕНИ ДУНАВ ("Дунав 

испод Београда")" 

18 
Ивана Кнежевић ПР Издавачка 

делатност Објектив Медиа НС Ириг 
"Заједно растемо и развијамо наш град Београд!" 

19 
Удружење Уметничка продукцијска 

група "ShockART" 
"Један син и једна Ћ" 
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20 
Удружење Арт Беат центар за 

музичко драмско стваралаштво 
"Пази младост" дебатни ТВ серијал за младе 

21 ADRIA MEDIA MAGAZINE д.о.о. „Научнице Београда" 

22 ADRIA MEDIA GROUP d.o.o. „Град инклузије и солидарности" 

23 
Привредно друштво за производњу 

и услуге "ГМЦ Траде" д.о.о. 
„Занат, струка, наука" 

24 Удружење грађана "Облакодер" „Друштво, то си ти" 

25 Агенда 2020 д.о.о. „Пропаганда про&Контра медија" 

26 Удружење грађана "Здравко" „Где се рађају Београђани" 

27 
Центар за едукацију и унапређење 

друштва "Пулс" 
„Очување и заштита животне средине и штетни 

утицај на животну средину и здравље" 

28 
Медијски центар радио Пулс 

Гроцка д.о.о. 
„Вршњачко насиље" 

29 

Пословно удружење Асоцијација 

независних електронских медија 

(АНЕМ) 

„Оснаживање механизама и инфраструктуре за 

борбу против претњи и насиља према 

новинарима" 

30 
Аудио-видео продукција "ATLAS 

MEDIA GROUP“ 
„Београдске аграрне приче" 

31 
Милан Штављанин ПР производња 
аудио-визуелних прозвода "Filmax" 

продукција Краљево 

„Еко рапорт“ 

32 Београдски маратон д.о.о. 
„Београд у свету - свет у Београду, Београдски 

маратон у функцији промоције и развоја 

београдског спорта" 

33 

Предузеће за информисање и 

маркетинг мрежа радио станица 
телевизија портал "Global media 

broadcast" д.о.о. Београд 

„Београд - градске теме" 

34 

Тамара Попов Радоњић, пр Студио 

за видео продукцију "VIDEOPRESS' 

Београд 

„И тако је Београд постао велеград" 

35 Удружење грађана "Креатор група" „Шанса за посао - млади и жене" 
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36 
Медија центар д.о.о. Предузеће за 
издаваштво и издавачку-новинску 

делатност Београд 

„Незапосленост младих у Београду" 

37 

Предузеће за радио и телевизијске 

делатности "M&DJ COOL" д.о.о. 
Београд 

„Кампања Наталитетом до циља“ 

38 

Богдан Прашчевић пр, 

Кинематографске услуге и видео 
продукција Godday Београд 

„Покренимо омладину“ 

39 
Друштво за новинско издавачку 

делатност Дан Граф д.о.о. 
„Књиге родне неравноправности" 

40 
Друштво за новинско издавачку 

делатност Дан Граф д.о.о 
„Дођи, види и причај - музеји из нашег града" 

41 Савез гуслара Србије „Гусле" 

42 
Издавачка кућа Хоризонти д.о.о. 

Београд 
„Локалитети мањинске културе у Београду" 

43 
Media advertising d.o.o. za marketing 

i propagandu Beograd 
„БС - београдски спорт" 

44 
Предузеће за информисање и 
маркетинг "Студио МАГ" д.о.о. 

„Потрошач сам - имам права" 

45 
DOO Linea electronics za proizvodnju 
i usluge Novi Sad poslovna jedninica 

KTV marketing Zrenjanin 

„Објективом кроз Београд" 

 

 

У складу са записницима са одржаних седница Комисије, Записника о испуњености услова за 

учешће на конкурсу, а све у складу са Законом и чланом 11. Правилника, нису узети у резматрање 

следећи пројекти: 

 

Р.б ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

1 
Удружење Локал Медија 

Маркетинг 
"МЕДАЉА ЗА ЖИВОТ" 

2 
Југословенска бизнис мрежа д.о.о. 

"YU-BI-NET" 
"Нас је десет посто" 
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3 Удружење Лице улице "Лице улице - другачији медиј за бољи Београд" 

4 Фондација АПАРАТ "Радио АпарАт - Три боје: Србија" 

5 
Предузеће за информисање и 
маркетинг In network solution 

d.o.o. 

"Заједно до једнакости" 

6 Удружење Заједно до једнакости "Више беба за лепши Београд" 

7 СликаВест д.о.о "Приче о београдским тајнама" 

8 
Удружење "Сабор сложних 

Српских спаситеља" 
"Богочовекољубива сазнања о свему за све" 

9 Медијски центар "Жиг Инфо" 

"Унапређење медијске писмености, 

равноправности угрожених друштвених група, 
заштите животне средине и очувања спрског 

националног и културног идентитета у општини 
Гроцка развојем капацитета и диверсификацијом 

програма локалног медијског центра Жиг Инфо" 

10 Удружење "Грци Србије", за  "Часопис ЕЛЛАДА" 

 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

На основу чл. 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 

83/14, 58/15 и 12/2016 – аутентично тумачење), чл. 24. Правилника о суфинансирању пројеката 

за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 

16/16 и 8/17), Решењем заменика начелника Градске управе града Београда – секретара 

Секретаријата за информисање, XIV-01-031-51/2019 од 27.05.2019. године и Решењм о измени 

решења о именовању чланова комисије, XIV-01-031-51/2019 од 01.07.2019. године, те у складу 

са записницима са одржаних седница, Комисија је донела предлог одлуке о расподели средстава. 

На Конкурс је укупно пристигло 89 пројекaта. За ову намену обезбеђена су средства у износу од 

90.000.000,00 динара у буџету Града Београда, Градске управе града Београда - Секретаријату 

за информисање, у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2019. годину.  

У складу са записницима са одржаних седница Комисије, иста је дала предлог одлуке о расподели 

средства, која се  додељују следећим учесницима Конкурса: 
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1. Подносилац пројекта Глас Нације д.о.о. Београд – Земун, доставио је у року предвиђеном 
конкурсом пројекат "Тајне Београда", чија је укупна вредност 2.500.000,00 динара и предложио 

суфинансирање истог у износу од 2.000.000,00 динара. Комисија је већином гласова усвојила 
предлог пројекта којим се остварује циљ јавног интереса у области јавног информисања, а који 

су у складу са чланом 18. Правилника. Комисија је мишљења да пројекат доприноси  

остваривању намене конкурса због идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних 
група, као и заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког 

приступа теми, а у складу са чланом 18. став. 2. тачка 1. алинеја 5, као и у складу са чланом 
15. Закона о јавном информисању и медијима ("Сл. гласник РС", бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 

- аутентично тумачење, у даљем тексту: Закон). Комисија је мишљења да захтев за 
суфинансирање пројекта би требало прихватити у целини, те би за реализацију наведеног 

пројекта требало одобрити износ од 2.000.000,00 динара. 

2. Подносилац пројекта Удружење Хумани тим, доставио је у року предвиђеном у конкурсу 
пројекат "Живот без баријера", чија је укупна вредност 5.992.000,00 динара и предложио 

суфинансирање истог у износу од 2.500.000,00 динара. Комисија је већином гласова усвојила 
предлог пројекта којим се остварује циљ јавног интереса у области јавног информисања, а који 

су у складу са чланом 18. Правилника. Комисија је мишљења да пројекат доприноси  

остваривању намене конкурса због мере у којој пројекат доприноси бољој информисаности 
особа са инвалидитетом, као и усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима ових особа, а у складу са чланом 18. став. 2. тачка 1. алинеја 3. Правилника, као 
и у складу са чланом 15. Закона. Комисија је мишљења да захтев за суфинансирање пројекта 

не би требало прихватити у целини, те би за реализацију наведеног пројекта требало одобрити 
износ од 2.260.000,00 динара. 

3. Подносилац пројекта Владимир Илић ПР аудио видео продукција VI Production, 

доставио је у року предвиђеном у конкурсу пројекат "Београд за све", чија је укупна вредност 
14.083.350,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 7.000.000,00 динара. 

Комисија је већином гласова усвојила предлог пројекта којим се остварује циљ јавног интереса 
у области јавног информисања, а који су у складу са чланом 18. Правилника. Комисија је 

мишљења да пројекат доприноси  остваривању намене конкурса због заступљености 

иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа, као и усклађености 
планиратних активности са циљевима и разрађености и изводљивости плана реализације 

пројекта, а у складу са чланом 18. став. 2. тачка 1. алинеја 4. и тачком 2. алинеја 1. и 4., као и 
у складу са чланом 15. Закона. Комисија је мишљења да захтев за суфинансирање пројекта не 

би требало прихватити у целини, те би за реализацију наведеног пројекта требало одобрити 

износ од 6.000.000,00 динара. 
4. Подносилац пројекта Радидифузно предузеће Студио Б д.о.о, доставио је у року 

предвиђеном у конкурсу пројекат "Чувајмо наше културно благо - ћирилица будућности", чија 
је укупна вредност 14.090.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 

7.000.000,00 динара. Комисија је већином гласова усвојила предлог пројекта којим се остварује 
циљ јавног интереса у области јавног информисања, а који су у складу са чланом 18. 

Правилника. Комисија је мишљења да пројекат доприноси  остваривању намене конкурса због 

мере у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености, као и капацитета са 
становишта степена организационих и управљачких способности предлагчаа пројекта и 

стручних и професионалних референциј предлагача пројекта, а у складу са чланом 18. став. 2. 
тачка 3. алинеја 1. и 3. Правилника, као и у складу са чланом 15. Закона. Комисија је мишљења 

да захтев за суфинансирање пројекта не би требало прихватити у целини, те би за реализацију 

наведеног пројекта требало одобрити износ од 5.820.000,00 динара. 
5. Подносилац пројекта Радидифузно предузеће Студио Б д.о.о, доставио је у року 

предвиђеном у конкурсу пројекат "Културни дневник Београда", чија је укупна вредност 
14.006.500,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 7.000.000,00 динара. 

Комисија је већином гласова усвојила предлог пројекта којим се остварује циљ јавног интереса 
у области јавног информисања, а који су у складу са чланом 18. Правилника. Комисија је 

мишљења да пројекат доприноси  остваривању намене конкурса због усклађености планираних 

активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група, као и 
разрађености и изводљивости плана реализације пројекта. Такође, пројекат обухавата 

капацитет са становишта неопходних ресурса за реализацију пројекта, а у складу са чланом 
18. став. 2. тачка 3. алинеја 2., као и тачка 2. алинеја 1. Правилника, као и у складу са чланом 
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15. Закона. Комисија је мишљења да захтев за суфинансирање пројекта би требало прихватити 
у целини, те би за реализацију наведеног пројекта требало одобрити износ од 5.400.000,00 

динара. 
6. Подносилац пројекта НИД компанија Новости а.д, доставио је у року предвиђеном у 

конкурсу пројекат "Београд мој град", чија је укупна вредност 2.606.639,16 динара и предложио 

суфинансирање истог у износу од 2.020.000,00 динара. Комисија је већином гласова усвојила 
предлог пројекта којим се остварује циљ јавног интереса у области јавног информисања, а који 

су у складу са чланом 18. Правилника. Комисија је мишљења да пројекат доприноси  
остваривању намене конкурса због утицаја и изводљивости са становишта степена утицаја 

пројекта на квалитет информисања циљне групе, као и капацитета са становишта стручних и 
професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и 

активностима пројекта, а у складу са чланом 18. став. 2. тачка 2. алинеја 2., тачка 3. алинеја 

3. Правилника, као и у складу са чланом 15. Закона. Комисија је мишљења да захтев за 
суфинансирање пројекта не би требало прихватити у целини, те би за реализацију наведеног 

пројекта требало одобрити износ од 2.000.000,00 динара. 
7. Подносилац пројекта Друштво за радио и телевизијске активности "Kopernikus Cable 

Network" д.о.о., доставио је у року предвиђеном у конкурсу пројекат "Београд европски 

туристички бисер", чија је укупна вредност 1.782.000,00 динара и предложио суфинансирање 
истог у износу од 882.000,00 динара. Комисија је већином гласова усвојила предлог пројекта 

којим се остварује циљ јавног интереса у области јавног информисања, а који су у складу са 
чланом 18. Правилника. Комисија је мишљења да пројекат доприноси  остваривању намене 

конкурса због актуелности теме и доступност већем броју корисника, као и због значаја самог 
пројекта са становишта ифентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, а у 

складу са чланом 18. став. 2. тачка 1. алинеја 4. Правилника, као и у складу са чланом 15. 

Закона. Комисија је мишљења да захтев за суфинансирање пројекта не би требало прихватити 
у целини, те би за реализацију наведеног пројекта требало одобрити износ од 800.000,00 

динара. 
8. Подносилац пројекта Инсајдер тим д.о.о, доставио је у року предвиђеном у конкурсу пројекат 

"Београд - из часа у час", чија је укупна вредност 5.668.950,00 динара и предложио 

суфинансирање истог у износу од 4.000.000,00 динара. Комисија је већином гласова усвојила 
предлог пројекта којим се остварује циљ јавног интереса у области јавног информисања, а који 

су у складу са чланом 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања ("Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17, у даљем тексту: 

Правилник). Комисија је мишљења да пројекат доприноси  остваривању намене конкурса због 

утицаја и изводљивости са становишта разрађености и изводљивости плана реализације 
пројекта, као и степена развојне и финансијске одрживости пројекта, те се позитивни ефекти 

пројекта настављају и након окончања подршке, те у складу са стручним и професионалних 
референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима 

пројекта, предвиђених у члану 18 . став. 2. тачка 2. алинеја 3. и 4., тачка 3. алинеја 3. 
Правилника, као и у складу са чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима ("Сл. 

гласник РС", бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење, у даљем тексту: Закон). 

Комисија је мишљења да захтев за суфинансирање пројекта не би требало прихватити у 
целини, те би за реализацију наведеног пројекта требало одобрити износ од 3.000.000,00 

динара. 
9. Подносилац пројекта Инфо ИТ медиа д.о.о. Београд, доставио је у року предвиђеном у 

конкурсу пројекат "Упознајте градове и општине у Србији: Београд - град развоја и широм 

отворених врата", чија је укупна вредност 5.107.590,00 динара и предложио суфинансирање 
истог у износу од 4.000.000,00 динара. Комисија је већином гласова усвојила предлог пројекта 

којим се остварује циљ јавног интереса у области јавног информисања, а који су у складу са 
чланом 18. Правилника. Комисија је мишљења да пројекат доприноси  остваривању намене 

конкурса јер је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији 
града Београда, као и због усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група, а све у складу са чланом 18. став. 2. тачка 1. алинеја 1. и 3. 

Правилника, као и у складу са чланом 15. Закона. Комисија је мишљења да захтев за 
суфинансирање пројекта не би требало прихватити у целини, те би за реализацију наведеног 

пројекта требало одобрити износ од 3.000.000,00 динара. 
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10. Подносилац пројекта Студио Б д.о.о., доставио је у року предвиђеном у конкурсу пројекат 
"Р као равноправност...", чија је укупна вредност 14.153.000,00 динара и предложио 

суфинансирање истог у износу од 7.000.000,00 динара. Комисија је већином гласова усвојила 
предлог пројекта којим се остварује циљ јавног интереса у области јавног информисања, а који 

су у складу са чланом 18. Правилника. Комисија је мишљења да пројекат доприноси  

остваривању намене конкурса због усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама 
и приоритетима циљних група, као и степена утицаја пројекта на квалитет информисања 

циљне групе, што је у складу са чланом 18. став. 2. тачка 1. алинеја 3. као и тачком 2. алинеја 
2. Правилника, као и у складу са чланом 15. Закона. Комисија је мишљења да захтев за 

суфинансирање пројекта не би требало прихватити у целини, те би за реализацију наведеног 
пројекта требало одобрити износ од 5.840.000,00 динара. 

11. Подносилац пројекта Video calibration d.o.o., доставио је у року предвиђеном у конкурсу 

пројекат "Жене у Београду - пут до равноправности", чија је укупна вредност 14.011.350,00 
динара и предложио суфинансирање истог у износу од 7.000.000,00 динара. Комисија је 

већином гласова усвојила предлог пројекта којим се остварује циљ јавног интереса у области 
јавног информисања, а који су у складу са чланом 18. Правилника. Комисија је мишљења да 

пројекат доприноси  остваривању намене конкурса због мере у којој предложени пројекат 

доприноси унапређењу положаjа и равноправности жена, као и степена утицаја пројекта на 
квалитет информисања циљне групе, што је у складу са чланом 18. став. 2. тачка 2. алинеја 2. 

Правилника, као и у складу са чланом 15. Закона. Комисија је мишљења да захтев за 
суфинансирање пројекта не би требало прихватити у целини, те би за реализацију наведеног 

пројекта требало одобрити износ од 6.000.000,00 динара. 
12. Подносилац пројекта Удружење грађана Amicus, доставио је у року предвиђеном у 

конкурсу пројекат "Безгранично", чија је укупна вредност 5.688.000,00 динара и предложио 

суфинансирање истог у износу од 2.500.000,00 динара. Комисија је већином гласова усвојила 
предлог пројекта којим се остварује циљ јавног интереса у области јавног информисања, а који 

су у складу са чланом 18. Правилника. Комисија је мишљења да пројекат доприноси  
остваривању намене конкурса због мере у којој пројекат доприноси бољој информисаности 

особа са инвалидитетом, као и степена развојне и финансијске одрживости пројекта и 

позитивним ефектима пројекта који се настављају након што се оконча подршка, а у складу са 
чланом 18. став. 2. тачка 2. алинеја 5, као и у складу са чланом 15. Закона. Комисија је 

мишљења да захтев за суфинансирање пројекта не би требало прихватити у целини, те би за 
реализацију наведеног пројекта требало одобрити износ од 1.680.000,00 динара. 

13. Подносилац пројекта Фолим д.о.о., доставио је у року предвиђеном у конкурсу пројекат 

"Духовни Београд", чија је укупна вредност 14.073.000,00 динара и предложио суфинансирање 
истог у износу од 7.000.000,00 динара. Комисија је већином гласова усвојила предлог пројекта 

којим се остварује циљ јавног интереса у области јавног информисања, а који су у складу са 
чланом 18. Правилника. Комисија је мишљења да пројекат доприноси  остваривању намене 

конкурса због усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и 
потребама циљних група, предвиђених у члану 18 . став. 2. тачка 2. алинеја 1, тачка 2. алинеја 

4. са становишта разрађености и изводљивости плана реализације пројекта, као и у складу са 

чланом 15. Закона. Комисија је мишљења да захтев за суфинансирање пројекта не би требало 
прихватити у целини, те би за реализацију наведеног пројекта требало одобрити износ од 

5.500.000,00 динара. 
14. Подносилац пројекта Naxi d.o.o., доставио је у року предвиђеном у конкурсу пројекат "Наш 

Београд", чија је укупна вредност 2.169.040,00 динара и предложио суфинансирање истог у 

износу од 1.710.000,00 динара. Комисија је већином гласова усвојила предлог пројекта којим 
се остварује циљ јавног интереса у области јавног информисања, а који су у складу са чланом 

18. Правилника. Комисија је мишљења да пројекат доприноси остваривању намене конкурса, 
кроз усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама 

циљних група, као и кроз утицај и изводљивљивост са становишта разрађености и 
изводљивости плана реализације преојекта, у складу са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 2 

и тачка 2. алинеја 4. Правилника, као и у складу са чланом 15. Закона. Комисија је мишљења 

да захтев за суфинансирање пројекта не би требало прихватити у целини, те би за реализацију 
наведеног пројекта требало одобрити износ од 1.000.000,00 динара.  

15. Подносилац пројекта Univerzum Company 2015 d.o.o., доставио је у року предвиђеном у 
конкурсу пројекат "Медијска слика Рома у Србији", чија је укупна вредност 1.395.000,00 динара 
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и предложио суфинансирање истог у износу од 995.000,00 динара. Дана 16.05.2019. године 
путем мејла је упућено обавештење о допуни документације, а која је достављена у року који 

је накнадно одређен у складу са чланом 11. став 1. Правилника. Комисија је већином гласова 
усвојила предлог пројекта којим се остварује циљ јавног интереса у области јавног 

информисања, као и мера у којој пројекат доприноси бољој информисаности припадника 

националних мањина, а који су у складу са чланом 18 . Правилника. Комисија је мишљења да 
пројекат доприноси  остваривању намене конкурса и унапређењу родне равноправности, што 

је у складу са чланом 15. Закона. Комисија је мишљења да захтев за суфинансирање пројекта 
не би требало прихватити у целини, те би за реализацију наведеног пројекта требало одобрити 

износ од 200.000,00 динара. 
16. Подносилац пројекта Дневне новине АЛО д.о.о., доставио је у року предвиђеном у 

конкурсу пројекат "Волим Београд", чија је укупна вредност 20.740.500,00 динара и предложио 

суфинансирање истог у износу од 7.000.000,00 динара. Дана 16.05.2019. године путем мејла је 
упућено обавештење о допуни документације, а која је достављена у року који је накнадно 

одређен у складу са чланом 11. став 1. Правилника. Комисија је већином гласова усвојила 
предлог пројекта којим се остварује циљ јавног интереса у области јавног информисања, као 

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

јавног информисања, а који су у складу са чланом 18 . Правилника. Комисија је мишљења да 
пројекат доприноси  остваривању намене конкурса, због усклађености са реалним проблемима, 

као и потребама и приоритетима циљних група, и може постићи висок степен утицаја на 
квалитет информисања циљне групе, као и због капацитета са становишта стручних и 

професиналних референци предлагача пројекта, што је у складу са чланом 18 . став. 2. тачка 
3. алинеја 3. Правилника, као и у складу са чланом 15. Закона. Комисија је мишљења да захтев 

за суфинансирање пројекта не би требало прихватити у целини, те би за реализацију наведеног 

пројекта требало одобрити износ од 5.500.000,00 динара. 
17. Подносилац пројекта Привредно друштво MEDIA LINK NEW д.о.о. Београд, доставио је 

у року предвиђеном у конкурсу пројекат "Спорт, рекреација, здравље - за здраву младост 
Београда", чија је укупна вредност 6.200.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у 

износу од 3,000.000,00 динара. Комисија је већином гласова усвојила предлог пројекта којим 

се остварује циљ јавног интереса у области јавног информисања, а који је у складу са чланом 
18. Правилника. Комисија је мишљења да пројекат доприноси  остваривању намене конкурса 

са становишта усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и 
потребама циљних група, у складу са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 3. Правилника, као и 

у складу са чланом 15. Закона. Комисија је мишљења да захтев за суфинансирање пројекта не 

би требало прихватити у целини, те би за реализацију наведеног пројекта требало одобрити 
износ од 2.000.000,00 динара. 

18. Подносилац пројекта Издавачко предузеће НАШ ПЕЧАТ а.д. Београд, доставио је у року 
предвиђеном у конкурсу пројекат "Пулс метрополе", чија је укупна вредност 1.236.640,00 

динара и предложио суфинансирање истог у износу од 989.312,00 динара. Дана 16.05.2019. 
године путем мејла је упућено обавештење о допуни документације, а која је достављена у 

року који је накнадно одређен у складу са чланом 11. став 1. Правилника. Комисија је већином 

гласова усвојила предлог пројекта којим се остварује циљ јавног интереса у области јавног 
информисања, као и мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања, а који су у складу са чланом 18. Правилника. Комисија 
је мишљења да пројекат доприноси  остваривању намене конкурса јер пројекат умногоме 

доприноси намени конкурса и остварује јавни интерес у области јавног информисања, у складу 

са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 1 и 2. Правилника, као и критеријума стручних и 
професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и 

активностима пројекта, у складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 1. Правилника, као и у 
складу са чланом 15. Закона. Комисија је мишљења да захтев за суфинансирање пројекта не 

би требало прихватити у целини, те би за реализацију наведеног пројекта требало одобрити 
износ од 900.000,00 динара. 

19. Подносилац пројекта Зофин д.о.о., доставио је у року предвиђеном у конкурсу пројекат 

"Будућност у Београду", чија је укупна вредност 14.018.280,00 динара и предложио 
суфинансирање истог у износу од 7,000.000,00 динара. Комисија је већином гласова усвојила 

предлог пројекта којим се остварује циљ јавног интереса у области јавног информисања, а који 
су у складу са чланом 18. Правилника. Комисија је мишљења да пројекат доприноси  
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остваривању намене конкурса, кроз јасно идентификоване и дефинисане потребе циљних 
група и усклађености планираних активности са циљевима и очекиваним резултатима, као и 

кроз мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта и његовој 
одрживости и након престанка подршке, у складу са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 4, 

тачка 3. алинеја 3. Правилника, као и у складу са чланом 15. Закона. Комисија је мишљења да 

захтев за суфинансирање пројекта не би требало прихватити у целини, те би за реализацију 
наведеног пројекта требало одобрити износ од 6.500.000,00 динара. 

20. Подносилац пројекта Удружење Савез Срба из региона, доставио је у року предвиђеном 
у конкурсу пројекат "Српско коло", чија је укупна вредност 1.274.000,00 динара и предложио 

суфинансирање истог у износу од 1.000.000,00 динара. Дана 16.05.2019. године путем мејла је 
упућено обавештење о допуни документације, а која је достављена у року који је накнадно 

одређен у складу са чланом 11. став 1. Правилника. Комисија је једногласно усвојила предлог 

пројекта којим се остварује циљ конкурса у области јавног информисања, с обзиром да се 
пројектом остварују критеријуми постављени у члану 18. Правилника. Комисија је мишљења 

да је усклађеност пројектних активности са циљним групама, као и  усклађеност пројекта са 
критеријумима предвиђеним у члану 18. став 2. тачка 2. алинеја 2. Правилника, као и са 

наменом конкурса предвиђених у члану 15. Закона и самим тим одрживост пројекта ће се 

наставити и након његове реализације. Комисија је мишљења да захтев за суфинансирање 
пројекта не би требало прихватити у целини, те би за реализацију наведеног пројекта требало 

одобрити износ од 200.000,00 динара. 
21. Подносилац пројекта Видеонет д.о.о., доставио је у року предвиђеном у конкурсу пројекат 

"#ре(Ч)конструкција - веб пројекат намењен информисању грађанства РС о феномену критичке 
медијске писмености који погађа светску јавност, тј. о подизању свести јавности грађана Србије 

о потреби стварања разумног, критичког односа према информацијама које се добијају и 

претражују путем интернета", чија је укупна вредност 1.850.000,00 динара и предложио 
суфинансирање истог у износу од 980.000,00 динара. Дана 16.05.2019. године путем мејла је 

упућено обавештење о допуни документације, а која је достављена у року који је накнадно 
одређен у складу са чланом 11. став 1. Правилника. Комисија је већином гласова усвојила 

предлог пројекта којим се остварује циљ јавног интереса у области јавног информисања, као 

и мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским 
стандардима, а који су у складу са чланом 18. Правилника. Комисија је мишљења да пројекат 

доприноси  остваривању намене конкурса,  како због јасно идентификованих и дефинисаних 
потреба циљних група, тако и због степена развојне и финансијске одрживости пројекта и 

након што се подршка пружи, као и због остваривања критеријума актуелности теме 

предвиђеног у конкурсу, у складу са чланом 18 . став. 2. тачка 1. алинеја 5, тачка 2. алинеја 4. 
Правилника, као и у складу са чланом 15. Закона. Комисија је мишљења да захтев за 

суфинансирање пројекта не би требало прихватити у целини, те би за реализацију наведеног 
пројекта требало одобрити износ од 800.000,00 динара. 

22. Подносилац пројекта ADRIA MEDIA MAGAZINE д.о.о., доставио је у року предвиђеном у 
конкурсу пројекат „Јаке жене Београда", чија је укупна вредност 2.663.004,00 динара и 

предложио суфинансирање истог у износу од 1.400.004,00 динара. Комисија је већином гласова 

подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта остварује циљ јавног 
интереса у области јавног информисања, а који су у складу са чланом 18. Правилника. Такође, 

Комисија је мишљења да пројекат нарочито доприноси остваривању намене конкурса због 
разрађености и изводљивости плана реализације пројекта, којим се остварује критеријум 

остваривања јавног интереса у области јавног информисања циљних група, у складу са чланом 

18. Правилника и чланом 15. Закона. Комисија је мишљења да захтев за суфинансирање 
пројекта не би требало прихватити у целини, те би за реализацију наведеног пројекта требало 

одобрити износ од 1.000.000,00 динара. 
23. Подносилац пројекта ADRIA MEDIA TV, доставио је у року предвиђеном у конкурсу пројекат 

„Зелени град", чија је укупна вредност 5.614.202,00 динара и предложио суфинансирање истог 
у износу од 2.800.002,00 динара. Комисија је већином гласова подржала предлог пројекта и 

мишљења је да се предлогом пројекта остварује циљ јавног интереса у области јавног 

информисања, као и мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања, а који су у складу са чланом 18. Правилника. Комисија 

је мишљења да пројекат доприноси  остваривању намене конкурса, посебно посматрајући 
разрађеност, план и изводљивост плана реализације предложеног пројекта, у складу са чланом 
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18 . став. 2. тачка 1. алинеја 5, тачка 2. алинеја 4. Правилника, као и у складу са чланом 15. 
Закона. Комисија је мишљења да захтев за суфинансирање пројекта не би требало прихватити 

у целини, те би за реализацију наведеног пројекта требало одобрити износ од 2.000.000,00 
динара. 

24. Подносилац пројекта ADRIA MEDIA GROUP d.o.o., доставио је у року предвиђеном у 

конкурсу пројекат „ОНИ могу СВЕ", чија је укупна вредност 1.487.000,00 динара и предложио 
суфинансирање истог у износу од 1.000.000,00 динара. Комисија је мишљења да се предлогом 

пројекта остварује циљ јавног интереса у области јавног информисања, а који је у складу са 
чланом 18. Правилника. Комисија је већином гласова подржала предлог пројекта и мишљења 

је да пројекат доприноси  остваривању намене конкурса,  кроз усклађеност планираних 
активности са циљевима и очекиваним резултатима, као и кроз мерљивост индикатора који 

омогућавају праћење реализацију пројекта и његову одрживост и након престанка подршке, у 

складу са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 4, тачка 2. алинеја 1. и 3. и алијена 5. Правилника, 
као и у складу са чланом 15. Закона. Комисија је мишљења да би захтев за суфинансирање 

пројекта би требало прихватити у целини, у износу од 1.000.000,00 динара. 
25. Подносилац пројекта Привредно друштво за производњу и услуге "ГМЦ Траде" д.о.о., 

доставио је у року предвиђеном у конкурсу пројекат „Од старта до циља", чија је укупна 

вредност 1.196.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 950.000,00 
динара. Дана 16.05.2019. године путем мејла је упућено обавештење о допуни документације, 

а која је достављена у року који је накнадно одређен у складу са чланом 11. став 1. Правилника. 
Комисија је једногласно усвојила предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта 

остварује остваривање намене конкурса, кроз јасно идентификоване и дефинисане потребе 
циљних група, разрађености и изводљивости плана  реализације пројекта, а који су у складу 

са чланом 18. Правилника. Комисија је мишљења да пројекат доприноси  остваривању намене 

конкурса јер је предложена пројектна активност усклађена са планирним циљевима, 
очекиваним резултатима и потребама циљних група, а у складу са чланом 18. став 2. тачка 2. 

алинеја 1. Правилника, као и у складу са чланом 15. Закона. Комисија је мишљења да захтев 
за суфинансирање пројекта не би требало прихватити у целини, те би за реализацију наведеног 

пројекта требало одобрити износ од 750.000,00 динара. 

26. Подносилац пројекта Привредно друштво за производњу и услуге "ГМЦ Траде" д.о.о., 
доставио је у року предвиђеном у конкурсу пројекат „И ја могу ако ми помогнеш“, чија је укупна 

вредност 985.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 750.000,00 динара. 
Дана 16.05.2019. године путем мејла је упућено обавештење о допуни документације, а која је 

достављена у року који је накнадно одређен у складу са чланом 11. став 1. Правилника. 

Комисија је мишљења да се предлогом пројекта остварује циљ јавног интереса у области јавног 
информисања, а који су у складу са чланом 18. Правилника. Комисија је једногласно усвојила 

предлог пројекта и мишљења је да пројекат доприноси  остваривању намене конкурса,  кроз 
јасно идентификоване и дефинисане потребе циљних група и усклађености планираних 

активности са циљевима и очекиваним резултатима, као и кроз неопходне ресурсе за 
реализацију пројекта, у складу са чланом 18. Правилника став 2. тачка 1. алинеја 4, тачка 2. 

алинеја 1 и тачка 3. алијена 2. Правилника, као и у складу са чланом 15. Закона. Комисија је 

мишљења да захтев за суфинансирање пројекта би требало прихватити у целини, те би за 
реализацију наведеног пројекта требало одобрити износ од 750.000,00 динара. 

27. Подносилац пројекта Бум бум 2007 д.о.о., доставио је у року предвиђеном у конкурсу 
пројекат „Београд без незапослених", чија је укупна вредност 500.000,00 динара и предложио 

суфинансирање истог у износу од 400.000,00 динара. Дана 16.05.2019. године путем мејла је 

упућено обавештење о допуни документације, а која је достављена у року који је накнадно 
одређен у складу са чланом 11. став 1. Правилника. Комисија је мишљења да се предлогом 

пројекта остварује циљ јавног интереса у области јавног информисања, а који су у складу са 
чланом 18. Правилника. Комисија је једногласно подржала предлог пројекта и мишљења је да 

пројекат доприноси  остваривању намене конкурса, кроз јасно идентификоване и дефинисане 
потребе циљних група и усклађености планираних активности са циљевима и очекиваним 

резултатима пројекта, у складу са чланом 18.  став 2. тачка 1. алинеја 4, тачка 2. алинеја 1. и 

3. Правилника, као и у складу са чланом 15. Закона. Комисија је мишљења да захтев за 
суфинансирање пројекта не би требало прихватити у целини, те би за реализацију наведеног 

пројекта требало одобрити износ од 400.000,00 динара. 
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28. Подносилац пројекта Страхиња Вујадиновић ПР производња кинематографских 
дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма News media team, 

доставио је у року предвиђеном у конкурсу пројекат „Дигитални Београд", чија је укупна 
вредност 3.127.060,68 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 2.500.000,00 

динара. Комисија је мишљења да се предлогом пројекта остварује циљ јавног интереса у 

области јавног информисања, а који су у складу са чланом 18. Правилника. Комисија је већином 
гласова подржала предлог пројекта и мишљења је да са становишта заступљености 

иновативног елемента у пројекту предложене пројекте активности би допринеле одрживости 
пројекта и његовим позитивним ефектима који би се наставили и након пружања подршке 

реализацији пројекта, а који су предвиђени у члану 18. став 2. тачка 1. алинеја 5. и тачка 2. 
алинеја 5. Правилника и члану 15. Закона. Комисија је мишљења да захтев за суфинансирање 

пројекта не би требало прихватити у целини, те би за реализацију наведеног пројекта требало 

одобрити износ од 1.500.000,00 динара. 
29. Подносилац пројекта Удружење новинара Србије, доставио је у року предвиђеном у 

конкурсу пројекат „Београдски колекционари - уметност између приватног и јавног", чија је 
укупна вредност 550.500,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 420.000,00 

динара. Комисија је мишљења да се предлогом пројекта остварује циљ јавног интереса у 

области јавног информисања, као и мера у којој је предложена пројектна активност подобна 
да оствари јавни интерес у области јавног информисања, а који су у складу са чланом 18. 

Правилника. Комисија је већином гласова подржала предлог пројекта и мишљења је да 
пројекат доприноси  остваривању намене конкурса, због своје разрађености и усклађености са 

прецизно дефинисаним циљним групама и може постићи висок степен утицаја на квалитет 
информисања циљне групе, што је у складу са чланом 18. став. 2. тачка 1. алинеја 3, и тачка 

2. алинеја 2. Правилника, као и у складу са чланом 15. Закона о јавном информисању и 

медијима ("Сл. гласник РС", бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење, у даљем 
тексту: Закон). Комисија је мишљења да захтев за суфинансирање пројекта не би требало 

прихватити у целини, те би за реализацију наведеног пројекта требало одобрити износ од 
420.000,00 динара. 

30. Подносилац пројекта Заштита потрошача, доставио је у року предвиђеном у конкурсу 

пројекат „Унапређење енергетске ефикасности у Београду", чија је укупна вредност 469.950,00 
динара и предложио суфинансирање истог у износу од 359.500,00 динара. Комисија је 

мишљења да се предлогом пројекта остварује циљ јавног интереса у области јавног 
информисања, с обзиром да се са становишта буџета и оправданости трошкова, степена 

развојне и финансијске одрживости пројекта остварује намена конкурса, у складу са чланом 

18. Правилника. Комисија је већином гласова подржала предлог пројекта и мишљења је да су 
пројектне активности предвиђене у пројекту разрађене, те да је одрживост пројекта и након 

пружања подршке органа који суфинансира пројекат предвиђених у члану 18. ст. 2. тачка 2. 
алинеја 5, тачка 4. алинеје 1. и 2. Правилника, као и у складу са чланом 15. Закона. Комисија 

је мишљења да захтев за суфинансирање пројекта не би требало прихватити у целини, те би 
за реализацију наведеног пројекта требало одобрити износ од 200.000,00 динара. 

31. Подносилац пројекта СликаВест д.о.о., доставио је у року предвиђеном у конкурсу пројекат 

„Београд као и други градови", чија је укупна вредност 6.920.000,00 динара и предложио 
суфинансирање истог у износу од 3.000.000,00 динара. Дана 16.05.2019. године путем мејла је 

упућено обавештење о допуни документације, а која је достављена у року који је накнадно 
одређен у складу са чланом 11. став 1. Правилника. Комисија је већином гласова подржала 

предлог пројекта и мишљења је да се остварује циљ конкурса у области јавног информисања, 

с обзиром да се остварују критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника. Комисија је 
мишљења да је усклађеност пројектних активности са циљним групама предвиђених у члану 

18. став. 3. тачка 2. са наменом конкурса предвиђених у члану 15. Закона. Комисија је 
мишљења да захтев за суфинансирање пројекта не би требало прихватити у целини, те би за 

реализацију наведеног пројекта требало одобрити износ од 1.000.000,00 динара. 
32. Подносилац пројекта Синдикат новинара Србије, доставио је року предвиђеном у 

конкурсу пројекат „Како до одговорних медија и новинара којима верујемо", чија је укупна 

вредност 532.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 420.000,00 динара. 
Дана 16.05.2019. године путем мејла је упућено обавештење о допуни документације, а која је 

достављена у року који је накнадно одређен у складу са чланом 11. став 1. Правилника. 
Комисија је мишљења да се предлогом пројекта остварује циљ јавног интереса у области јавног 
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информисања, а који су у складу са чланом 18. Правилника. Комисија је већином гласова 
подржала предлог пројекта и мишљења је да пројекат доприноси  остваривању намене 

конкурса, уз заступљеност иновативног елемента и новинарско истраживачкиог приступа, као 
и економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности, у складу 

са чланом 18. Правилника став 2. тачка 1. алинеја 2. и 5, и тачка 4. алинеја 2. Правилника, као 

и у складу са чланом 15. Закона. Комисија је мишљења да захтев за суфинансирање пројекта 
не би требало прихватити у целини, те би за реализацију наведеног пројекта требало одобрити 

износ од 240.000,00 динара. 
33. Подносилац пројекта Телевизија спорта и здравља СОС канал плус д.о.о., доставио је 

у року предвиђеном у конкурсу пројекат „Тренирај, буди здрав", чија је укупна вредност 
12.000.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 6.000.000,00 динара. 

Комисија је мишљења да се предлогом пројекта остварује циљ јавног интереса у области јавног 

информисања, а који је у складу са чланом 18. Правилника. Комисија је већином гласова 
подржала предлог пројекта и мишљења је да пројекат доприноси остваривању намене 

конкурса, са становишта усклађености планираних активности са циљевима, потребама 
циљних група, у складу са чланом 18. Правилника став 2. тачка 1. алинеја 3. Правилника, као 

и у складу са чланом 15. Закона. Комисија је мишљења да захтев за суфинансирање пројекта 

не би требало прихватити у целини, те би за реализацију наведеног пројекта требало одобрити 
износ од 4.600.000,00 динара. 

34. Подносилац пројекта Предузеће за информисање и маркетинг "Студио МАГ" д.о.о., 
доставио је у року предвиђеном у конкурсу пројекат „Београд - капија Балкана", чија је укупна 

вредност 10.045.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 4.991.000,00 
динара. Комисија је већином гласова подржала предлог пројекта и мишљења је да се 

предлогом пројекта остварује циљ јавног интереса у области јавног информисања, као и мера 

пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима, а 
који су у складу са чланом 18. Правилника. Комисија је мишљења да пројекат доприноси 

остваривању намене конкурса због разрађености и изводљивости плана реализације пројекта, 
којим се остварује критеријум јавног интереса у области јавног информисања који се односи 

на циљне групе, а складу са члану 18. Правилника и чланом 15. Закона. Комисија је мишљења 

да захтев за суфинансирање пројекта не би требало прихватити у целини, те би за реализацију 
наведеног пројекта требало одобрити износ од 1.500.000,00 динара. 

 
 

У складу са записницима са одржаних седника Комисије, иста је предложила да се не доделе 

средства учесницима Конкурса који нису испунили критеријуме у складу са Законом и 
Правилником, и то за следеће пројекте: 

 
 

1. Подносилац пројекта Ар Прес, Агенција за продукцију, маркетинг и информисање 
Миодраг Петровић ПР, Аранђеловац, доставио је у року предвиђеном у конкурсу пројекат 

"БЕОАГРАР (радио емисија за пољопривреду и село)", чија је укупна вредност 730.110,00 

динара и предложио суфинансирање истог у износу од 580.000,00 динара. Комисија већином 
гласова није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предложеним пројектом не 

остварује намена конкурса, јер пројекат не би био доступан већем броју корисника, те не би 
имао адекватан утицај на квалитет информисања циљних група чиме се не би остварио јавни 

интерес у области јавног информисња становништва на територији града Београда, а који је 

предвиђен чланом 18. Правилника. Комисија је мишљења да је пројекат усклађен са наменом 
конкурса, али како нису испуњени наведени критеријуми из члана 18. ст. 2. тачка 2. алинеја 

2. Правилника, Комисија предлаже да се наведени пројекат не подржи. 
2. Подносилац пројекта Дневник акционарско друштво за новинско-издавачку 

делатност Нови Сад, доставио је у року предвиђеном у конкурсу пројекат "Живот и лековито 
биље", чија је укупна вредност 1.000.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у 

износу од 800.000,00 динара. Комисија већином гласова није подржала предлог пројекта и 

мишљења је да се предложеним пројектом не остварује намена конкурса, јер пројекат не 
остварује јавни интерес у области јавног информисања, као и да не постоји усклађеност 

пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, а који је 
предвиђен чланом 18. Правилника. Комисија је мишљења да је пројекат усклађен са наменом 
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конкурса, али како нису испуњени наведени критеријуми из члана 18. ст. 2. тачка 1. алинеја 
1. и 3. Правилника, Комисија предлаже да се наведени пројекат не подржи. 

3. Подносилац пројекта Производно привредно друштво са ограниченом одговорношћу 
за производњу и трговину услуге и кооперације пронађите на Чукарици, доставио је 

у року предвиђеном у конкурсу пројекат "Пронађите на Чукарици", чија је укупна вредност 

3.316.600,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 1.989.960,00 динара. 
Комисија већином гласова није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предложеним 

пројектом не остварује намена конкурса, због недовољне актуелности теме и доступности 
већем броју корисника, као и оцене да пројекат није од посебног значаја за информисање 

становништва на територији града Београда, те неоправданости трошкова са становишта 
прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује да не постоји усклађеност 

предвиђеног трошка са пројектним активностима, а који је предвиђен чланом 18. Правилника. 

Комисија је мишљења да је пројекат усклађен са наменом конкурса, али како нису испуњени 
наведени критеријуми из члана 18. ст. 2. тачка 4. алинеја 1.Правилника, Комисија предлаже 

да се наведени пројекат не подржи. 
4. Подносилац пројекта Удружење грађана SEEcult.org, доставио је у року предвиђеном у 

конкурсу пројекат "Савремена уметност у фокусу", чија је укупна вредност 1.563.000,00 динара 

и предложио суфинансирање истог у износу од 919.000,00 динара. Комисија већином гласова 
није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предложеним пројектом не остварује 

намена конкурса, због недовољног капацитета са становишта неопходних ресурса за 
реализацију пројекта, као и недовољне економске оправданости предлога буџета у односу на 

циљ и пројектне активности, а који је предвиђен чланом 18. Правилника. Комисија је мишљења 
да је пројекат усклађен са наменом конкурса, али како нису испуњени наведени критеријуми 

из члана 18. ст. 2. тачка 3. алинеја 2. и тачка 4. алинеја 2. Правилника, као и недовољне 

актуелности теме и доступности већем броју корисника, Комисија предлаже да се наведени 
пројекат не подржи. 

5. Подносилац пројекта Удружење Локал Медија Маркетинг, доставио је у року предвиђеном 
у конкурсу пројекат "МЕДАЉА ЗА ЖИВОТ", чија је укупна вредност 13.029.800,00 динара и 

предложио суфинансирање истог у износу од 5.015.240,00 динара. Дана 16.05.2019. године 

путем мејла је упућено обавештење о допуни документације, а која није достављена у року 
који је накнадно одређен у складу са чланом 11. став 1. Правилника о суфинансирању 

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Сл. гласник РС", 
бр. 16/16 и 8/17). У складу са чланом 11. став 2. пројекат учесника који не достави тражену 

документацију у накнадно одређеном року, не разматра се. 

6. Подносилац пројекта Југословенска бизнис мрежа д.о.о. "YU-BI-NET", доставио је у року 
предвиђеном у конкурсу пројекат "Нас је десет посто", чија је укупна вредност 4.159.520,00 

динара и предложио суфинансирање истог у износу од 1,995.600,00 динара. Дана 16.05.2019. 
године путем мејла је упућено обавештење о допуни документације, а која није достављена у 

року који је накнадно одређен у складу са чланом 11. став 1. Правилника о суфинансирању 
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Сл. гласник РС", 

бр. 16/16 и 8/17). У складу са чланом 11. став 2. пројекат учесника који не достави тражену 

документацију у накнадно одређеном року, не разматра се. 
7. Подносилац пројекта Центар за професионализацију медија и медијску писменост 

(ЦЕПРОМ), доставио је у року предвиђеном у конкурсу пројекат "Невидљиви грађани - 
предрасуде и дискриминација као одраз стања једног друштва", чија је укупна вредност 

900.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 720.000,00 динара. Комисија 

већином гласова није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предложеним пројектом 
не остварује намена конкурса, због недовољног капацитета са становишта стручних и 

професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и 
активностима пројекта, као и због утицаја и изводљивости са становишта степена утицаја 

пројекта на квалитет информисања циљне групе, а који је предвиђен чланом 18. Правилника. 
Комисија је мишљења да је пројекат усклађен са наменом конкурса, али како нису испуњени 

наведени критеријуми из члана 18. ст. 2. тачка 3. алинеја 3. и тачка 2. алинеја 2. Правилника, 

као и недовољне актуелности теме и доступности већем броју корисника, Комисија предлаже 
да се наведени пројекат не подржи. 

8. Подносилац пројекта Предузеће за производњу и промет ЕВИС д.о.о. Београд, доставио 
је у року предвиђеном у конкурсу пројекат "Заборављени српски легати", чија је укупна 
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вредност 1.293.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 400.000,00 
динара. Комисија већином гласова није подржала предлог пројекта и мишљења је да се 

предложеним пројектом не остварује намена конкурса, због недовољног капацитета са 
становишта степена оргнизационих и управљачких способности предлагача пројекта, а који је 

предвиђен чланом 18. Правилника. Комисија је мишљења да је пројекат усклађен са наменом 

конкурса, али како нису испуњени наведени критеријуми из члана 18. ст. 2. тачка 3. алинеја 
2. Правилника, као и недовољне актуелности теме и доступности већем броју корисника. 

Комисија предлаже да се наведени пројекат не подржи. 
9. Подносилац пројекта НИД компанија Новости а.д, доставио је у року предвиђеном у 

конкурсу пројекат "Зелене оазе на ободу велеграда", чија је укупна вредност 1.192.896,16 
динара и предложио суфинансирање истог у износу од 945.000,00 динара. Комисија већином 

гласова није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предложеним пројектом не 

остварује намена конкурса, због недовољног утицаја и изводљивости са становишта степена 
утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе, а који је предвиђен чланом 18. 

Правилника. Комисија је мишљења да је пројекат усклађен са наменом конкурса, али како нису 
испуњени наведени критеријуми из члана 18. ст. 2. тачка 2. алинеја 2. Правилника. Комисија 

предлаже да се наведени пројекат не подржи. 

10. Подносилац пројекта Радио Новоси а.д, доставио је у року предвиђеном у конкурсу 
пројекат "Кроз спектар", чија је укупна вредност 752.000,00 динара и предложио 

суфинансирање истог у износу од 592.000,00 динара. Комисија већином гласова није подржала 
предлог пројекта и мишљења је да се предложеним пројектом не остварује намена конкурса, 

због недовољног значаја пројекта са становишта заступљености иновативног елемента у 
пројекту, као и јасно дефинисаних потреба циљних група, а који је предвиђен чланом 18. 

Правилника. Комисија је мишљења да је пројекат усклађен са наменом конкурса, али како нису 

испуњени наведени критеријуми из члана 18. ст. 2. тачка 1. алинеја 4. Правилника, Комисија 
предлаже да се наведени пројекат не подржи. 

11. Подносилац пројекта ДОО Реорганизација Ниш, доставио је у року предвиђеном у 
конкурсу пројекат "Какав ваздух дишу, шта једу и пију Београђани", чија је укупна вредност 

1.120.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 800.000,00 динара. Дана 

16.05.2019. године путем мејла је упућено обавештење о допуни документације, а која је 
достављена у року који је накнадно одређен у складу са чланом 11. став 1. Правилника. 

Комисија већином гласова није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предложеним 
пројектом не остварује намена конкурса, због недовољног капацитета са становишта 

неопходних ресурса за реализацију пројекта, као и економске неоправданости предлога буџета 

у односу на циљ и пројектне активности, а који је предвиђен чланом 18. Правилника. Комисија 
је мишљења да је пројекат усклађен са наменом конкурса, али како нису испуњени наведени 

критеријуми из члана 18. ст. 2. тачка 3. алинеја 2. као и тачке 4. алинеја 2. Правилника, 
Комисија предлаже да се наведени пројекат не подржи. 

12. Подносилац пројекта Новости дана.рс д.о.о. Ниш – Медијана, доставио је у року 
предвиђеном у конкурсу пројекат "Вакциниши се, заштити се", чија је укупна вредност 

1.578.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 1.260.000,00 динара. Дана 

16.05.2019. године путем мејла је упућено обавештење о допуни документације, а која је 
достављена у року који је накнадно одређен у складу са чланом 11. став 1. Правилника. 

Комисија већином гласова није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предложеним 
пројектом не остварује намена конкурса, због недовољног капацитета са становишта стручних 

и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним 

активностима и циљевима пројекта, као и економске неоправданости предлога буџета у односу 
на циљ и пројектне активности, а који је предвиђен чланом 18. Правилника. Комисија је 

мишљења да је пројекат усклађен са наменом конкурса, али како нису испуњени наведени 
критеријуми из члана 18. ст. 2. тачка 3. алинеја 3. као и тачке 4. алинеја 2. Правилника, 

Комисија предлаже да се наведени пројекат не подржи. 
13. Подносилац пројекта Ева доо пројектно-графичко предузеће, доставио у року 

предвиђеном у конккурсу пројекат "Пробудимо села - фестивалски дани", чија је укупна 

вредност 1.328.860,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 866.860,00 
динара. Комисија већином гласова није усвојила предлог пројекта, јер се не остварује намена 

конкурса у складу са чланом 18. Правилника. Комисија је мишљења да са становишта 
актуелности саме теме као и доступности већем броју корисника, не би била остварена намена 
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конкурса, као и са критеријумима који су предвиђени у члану 18. став 2. тачка 2. алинеја 2. 
Правилника и члану 15. Закона. Комисија предлаже да се наведени пројекат не подржи. 

14. Подносилац пројекта Центар за транзицију и људска права Спектар, доставио је у року 
предвиђеном у конкурсу пројекат "То можеш и ти", чија је укупна вредност 2.000.000,00 динара 

и предложио суфинансирање истог у износу од 1.000.000,00 динара. Комисија већином гласова 

није усвојила предлог пројекта јер се не остварујејавни интерес у области јавног 
информисања, с обзиром да се са становишта буџета и оправданости трошкова, степена 

развојне и финансијске одрживости пројекта, не остварује намена конкурса, у складу са чланом 
18. Правилника. Комисија је мишљења да је пројектне активности предвиђене у пројекту јесу 

разрађене, али како нису потпуно усклађене пројектне активности са буџетом пројекта и 
финансијске одрживости пројекта, очекиваним резултатима и потребама циљних група у 

области јавног информисања предвиђених у члану 18. ст. 2. тачка 2. алинеја 5, тачка 4. алинеје 

1. и 2. Правилника, Комисија предлаже да се наведени пројекат не подржи. 
15. Подносилац пројекта Пет магазин д.о.о. Београд, доставио је у року предвиђеном у 

конкурсу пројекат "Београд, пет френдли метропола", чија је укупна вредност 4.491.600,00 
динара и предложио суфинансирање истог у износу од 1.260.800,00 динара. Комисија већином 

гласова није усвојила предлог пројекта, јер се не остварује намена конкурса у складу са чланом 

18.  Правилника. Комисија је мишљења да тема пројекта не одговара намени и циљу конкурса, 
као и заступљености иновативног елемента у пројекту, а који су предвиђени у члану 18. 

Правилника и члану 15. Закона, те Комисија предлаже да се наведени пројекат не подржи. 
16. Подносилац пројекта Истраживачки центар за одбрану и безбедност, доставио је у 

року предвиђеном у конкурсу пројекат "Повећање медијске покривености у области одбране и 
безбедности за град Београд", чија је укупна вредност 2.925.000,00 динара и предложио 

суфинансирање истог у износу од 2.339.000,00 динара. Комисија једногласно није усвојила 

предлог пројекта, јер се не остварује циљ конкурса, као ни ближи критеријуми предвиђени у 
конкурсу, с обзиром да је недовољно заступљен новинарско истраживачки приступ, а ни и 

иновативни елемент у самом пројекту, који је предвиђен чланом 18. Правилника. Комисија је 
мишљења да је пројекат усклађен са наменом конкурса, али како нису испуњени наведени 

критеријуми из члана 18. ст. 2. тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника, Комисија предлаже да се 

наведени пројекат не подржи. 
17. Подносилац пројекта Институт за одрживи развој и заштиту животне средине Зелени 

круг, доставио је у року предвиђеном у конкурсу пројекат "Еколошки промотери Града 
Београда", чија је укупна вредност 418.575,00 динара и предложио суфинансирање истог у 

износу од 303.000,00 динара. Дана 16.05.2019. године путем мејла је упућено обавештење о 

допуни документације, а која је достављена у року који је накнадно одређен у складу са чланом 
11. став 1. Правилника. Комисија већином гласова није усвојила предлог пројекта јер се не 

остварује циљ конкурса у области јавног информисања, као и недовољна усклађеност пројекта 
са потребама циљних група, а у складу са чланом 18. Правилника. Комисија је мишљења да је 

пројекат усклађен са наменом конкурса, али како нису потпуно усклађене пројектне 
активности са реалним проблемима, потребама и приоритетима цинљих група, као и 

недовољна усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и 

потребама циљних група и  из члана 18. ст. 2. тачка 1. алинеја 3, тачка 2. алинеје 1. 
Правилника, Комисија предлаже да се наведени пројекат не подржи. 

18. Подносилац пројекта Издавачка кућа Хоризонти д.о.о. Београд, доставио је у року 
предвиђеном у конкурсу пројекат "Приче из урбане природе", чија је укупна вредност 

2.410.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 960.000,00 динара. 

Комисија једногласно није усвојила предлог пројекта. Пројекат не остварује намену конкурса, 
као ни јавни интерес у области јавног информисања, а што је предвиђено чланом 18.  

Правилника. Комисија је истакла недовољан капацитет предлагача пројекта са становишта 
стручних и професионалних референци, а које би требало да одговрају предложеним 

циљевима и активностима пројекта, као и степен утицаја пројекта на квалитет информисања 
циљне групе, те предлаже да се наведени пројекат не подржи. 

19. Подносилац пројекта Производња радио и телевизијског програма Тривалиа Бојан 

Драгићевић ПР, доставио је у року предвиђеном у конкурсу пројекат "Анимирани филм: 
СКРИВЕНИ ДУНАВ ("Дунав испод Београда")", чија је укупна вредност 1.203.000,00 динара и 

предложио суфинансирање истог у износу од 913.000,00 динара. Дана 16.05.2019. године 
путем мејла је упућено обавештење о допуни документације, а која је достављена у року који 
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је накнадно одређен у складу са чланом 11. став 1. Правилника. Комисија већином гласова 
није усвојила предлог пројекта, јер се не остварује намена конкурса у складу са чланом 18.  

Правилника. Комисија је мишљења да са становишта степена утицаја на квалитет 
информисања циљних група и индикатора који би омогућавао праћење реализације пројекта, 

као и са становишта организационих и управљачких спосбности предлагача пројекта, не би 

била остварена намена конкурса,  а који су предвиђени у члану 18. став 2. тачка 1. алинеја 4, 
тачка 2. алијена 3. и тачка 3. алинеја 1. Правилника и члану 15. Закона, те Комисија предлаже 

да се наведени пројекат не подржи. 
20. Подносилац пројекта Ивана Кнежевић ПР Издавачка делатност Објектив Медиа НС 

Ириг, доставио је у року предвиђеном у конкурсу пројекат "Заједно растемо и развијамо наш 
град Београд!", чија је укупна вредност 1.250.000,00 динара и предложио суфинансирање истог 

у износу од 1.000.000,00 динара. Комисија већином гласова није усвојила предлог пројекта јер 

се не остварује критеријум позитивних ефеката пројекта који ће се наставити  након што се 
оконча подршка, а који је предвиђен чланом 18. ст. 2. тачка 2. алинеја 5. Правилника. Комисија 

је мишљења да је пројекат усклађен са наменом конкурса, али како нису испуњени наведени 
критеријуми из члана 18. ст. 2. тачка 2. алинеја 2. и 5. Правилника, Комисија предлаже да се 

наведени пројекат не подржи. 

21. Подносилац пројекта Удружење Уметничка продукцијска група "ShockART", доставио 
је у року предвиђеном у конкурсу пројекат "Један син и једна Ћ", чија је укупна вредност 

2.868.440,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 1.433.600,00 динара. Дана 
16.05.2019. године путем мејла је упућено обавештење о допуни документације, а која је 

достављена у року који је накнадно одређен у складу са чланом 11. став 1. Правилника. 
Комисија једногласно није усвојила предлог пројекта, јер се не остварује циљ конкурса, јер се 

не препознаје степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе, а који је 

предвиђен чланом 18. Правилника. Комисија је мишљења да је пројекат усклађен са наменом 
конкурса, али како нису испуњени наведени критеријуми из члана 18. ст. 2. тачка 2. алинеја 

2. Правилника, Комисија предлаже да се наведени пројекат не подржи. 
22. Подносилац пројекта Удружење Арт Беат центар за музичко драмско стваралаштво, 

доставио је у року предвиђеном у конкурсу пројекат "Пази младост" дебатни ТВ серијал за 

младе, чија је укупна вредност 1.729.670,00 динара и предложио суфинансирање истог у 
износу од 526.350,00 динара. Комисија једногласно није усвојила предлог пројекта, јер се не 

остварује циљ конкурса, предложена пројектна активност не остварује јавни интерес у области 
јавног информисања, а што је предвиђено чланом 18.  Правилника. Комисија је мишљења да  

није усклађен са наменом конкурса, као и критеријумима из члана 18. Правилника, а сам 

пројекат није од посебног значаја за информисање становништва на територији града 
Београда што је представвља један од критеријума конкурса, те Комисија предлаже да се 

наведени пројекат не подржи. 
23. Подносилац пројекта ADRIA MEDIA GROUP d.o.o., доставио је у року предвиђеном у 

конкурсу пројекат „Град инклузије и солидарности", чија је укупна вредност 2.958.000,00 
динара и предложио суфинансирање истог у износу од 1.500.000,00 динара. Комисија је 

мишљења да се предлогом пројекта не остварује намена конкурса, предвиђеног чланом 18. 

Правилника. Комисија већином гласова није подржала предлог пројекта и мишљења је да 
пројекат  не би био одржив и након пружања подршке, јер нису јасно дефинисане потребе 

циљних група, чиме се не остварује степен утицаја на квалитет информисања циљних група, 
а у складу са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 4, тачка 2. алинеја 2. и 5. Правилника. 

Комисија предлаже да се наведени пројекат не подржи.  

24. Подносилац пројекта ADRIA MEDIA MAGAZINE д.о.о., доставио је у року предвиђеном у 
конкурсу пројекат „Научнице Београда", чија је укупна вредност 1.881.998,00 динара и 

предложио суфинансирање истог у износу од 1.099.998,00 динара. Комисија је мишљења да се 
предлогом пројекта не остварује намена конкурса у области јавног информисања, у складу са 

чланом 18. Правилника. Комисија једногласно није усвојила предлог пројекта и мишљења је 
да је пројекат усклађен са наменом конкурса, док са становишта степена утицаја пројекта на 

квалитет информисања циљне групе, усклађености пројекта са реалним проблемима, 

потребама и приоритетима циљних група, предвиђених у члану 18. ст. 2. тачка 1. алинеја 3, 
тачка 2. алинеја 2. и 3, тачка 4. алинеје 2. Правилника, критеријуми нису испуњени. Комисија 

предлаже да се наведени пројекат не подржи. 
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25. Подносилац пројекта Привредно друштво за производњу и услуге "ГМЦ Траде" д.о.о., 
доставио је у року предвиђеном у конкурсу пројекат „Занат, струка, наука", чија је укупна 

вредност 6.100.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 3.025.000,00 
динара. Комисија је мишљења да се предлогом пројекта не остварује намена конкурса у 

области јавног информисања у складу са чланом 18.  Правилника. Комисија већином гласова 

није подржала предлог пројекта и истиче недовољну оправданост трошкова са становишта 
прецизности и разрађености буџета пројекта, а који критеријуми су предвиђени у члану 18. 

став 2. тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника и члану 15. Закона, те Комисија предлаже да се 
наведени пројекат не подржи.  

26. Подносилац пројекта Удружење грађана "Облакодер", доставио је у року предвиђеном 
у конкурсу пројекат „Друштво, то си ти", чија је укупна вредност 2.599.900,00 динара и 

предложио суфинансирање истог у износу од 2.072.000,00 динара. Дана 16.05.2019. године 

путем мејла је упућено обавештење о допуни документације, а која је достављена у року који 
је накнадно одређен у складу са чланом 11. став 1. Правилника. Комисија већином гласова 

није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује циљ 
јавног интереса у области јавног информисања, односно не остварује у потупности ближе 

критеријуме предвиђене конкурсом, као и да предлог буџета у односу на циљ и пројектне 

активности није економски оправдан, а у складу са чланом 18. Правилника. Комисија је 
мишљења да је пројекат усклађен са наменом конкурса, али како нису потпуно усклађени 

критеријуми из члана 18. ст. 2. тачка 1. алинеја 3, тачка 2. алинеје 2. и 5. и тачке 4. алинеја 
2. Правилника, Комисија предлаже да се наведени пројекат не подржи. 

27. Подносилац пројекта Агенда 2020 д.о.о., доставио је у року предвиђеном у конкурсу 
пројекат „Пропаганда про&Контра медија", чија је укупна вредност 1.928.000,00 динара и 

предложио суфинансирање истог у износу од 1.530.000,00 динара. Комисија већином гласова 

није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује циљ 
јавног интереса у области јавног информисања, јер се не остварује намена конкурса у складу 

са чланом 18. Правилника. Комисија истиче недовољан утицај и изводљивост са становишта 
усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, као 

ни мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта, чиме се не 

остварује намена конкурса, а који критеријуми су предвиђени у члану 18. Правилника и члану 
15. Закона. Комисија предлаже да се наведени пројекат не подржи. 

28. Подносилац пројекта Удружење грађана "Здравко", доставио је у року предвиђеном у 
конкурсу пројекат „Где се рађају Београђани", чија је укупна вредност 420.000,00 динара и 

предложио суфинансирање истог у износу од 336.000,00 динара. Дана 16.05.2019. године 

путем мејла је упућено обавештење о допуни документације, а која је достављена у року који 
је накнадно одређен у складу са чланом 11. став 1. Правилника. Комисија већином гласова 

није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у 
потпуности намена конкурса због слабих стручних и професионалних референци предлагача 

пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта, чиме се не 
испуњава услов предвиђени чланом 18. Правилника. Комисија је мишљења да  се због 

неиспуњавања наведног критеријума не би остварила намена и циљ конкурса, а који су 

предвиђени у члану 18. Правилника и члану 15. Закона. Комисија предлаже да се наведени 
пројекат не подржи.  

29. Подносилац пројекта Центар за едукацију и унапређење друштва "Пулс", доставио је 
у року предвиђеном у конкурсу пројекат „Очување и заштита животне средине и штетни утицај 

на животну средину и здравље", чија је укупна вредност 1.556.000,00 динара и предложио 

суфинансирање истог у износу од 1.236.000,00 динара. Комисија већином гласова није 
подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује циљ јавног 

интереса у области јавног информисања, с обзиром да не постоји довољна усклађеност 
пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, недовољна 

покривеност и неопходних ресурса за реализацију пројекта, а који је предвиђен чланом 18. 
Правилника. Комисија је мишљења да је пројекат усклађен са наменом конкурса, али како није 

пројекат усклађен и са степеном позитивних ефеката који би се наставили и након што се 

оконча подршка  у складу са члана 18. ст. 2. тачка 1. алинеја 3. и тачка 2. алинеја 5. 
Правилника. Комисија предлаже да се наведени пројекат не подржи. 

30. Подносилац пројекта Медијски центар радио Пулс Гроцка д.о.о., доставио је у року 
предвиђеном у конкурсу пројекат „Вршњачко насиље", чија је укупна вредност 2.900.000,00 
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динара и предложио суфинансирање истог у износу од 1.230.000,00 динара. Комисија је 
мишљења да се предлогом пројекта не остварује намена конкурса, у складу са чланом 18. 

Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања ("Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17, у даљем тексту: Правилник). Комисија 

већином гласова није подржала предлог пројекта и мишљења је да пројекат не би допринео 

остваривању намене конкурса, с обзиром да је предложена пројектна активност у недовољној 
мери усклађена са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, а у складу 

са чланом 18. став. 2. тачка 2. алинеја 1. Правилника. Комисија предлаже да се наведени 
пројекат не подржи. 

31. Подносилац пројекта Пословно удружење Асоцијација независних електронских 
медија (АНЕМ) доставио је у року предвиђеном у конкурсу пројекат „Оснаживање 

механизама и инфраструктуре за борбу против претњи и насиља према новинарима", чија је 

укупна вредност 8.620.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 
2.175.000,00 динара. Дана 16.05.2019. године путем мејла је упућено обавештење о допуни 

документације, а која је достављена у року који је накнадно одређен у складу са чланом 11. 
став 1. Правилника. Комисија једногласно није подржала предлог пројекта и мишљења је да 

се предложеним пројектом не остварује намена конкурса предвиђена у члану 18. Правилника, 

због пројекта који се не односи на производњу медијских садржаја већ израду софтера, чиме 
се не остварује циљ конкурса. Комисија је мишљења да пројекат није усклађен са наведеним 

критеријумима у члану 18. Правилника и предлаже да се наведени пројекат не подржи. 
32. Подносилац пројекта Лице улице, доставио је у року предвиђеном у конкурсу пројекат 

„Лице улице - другачији медиј за бољи Београд", чија је укупна вредност 1.488.000,00 динара 
и предложио суфинансирање истог у износу од 1.166.000,00 динара. Дана 16.05.2019. године 

путем мејла је упућено обавештење о допуни документације, а која није достављена у року 

који је накнадно одређен у складу са чланом 11. став 1. Правилника. У складу са чланом 11. 
став 2. Правилника пројекат учесника који не достави тражену документацију у накнадно 

одређеном року, не разматра се. 
33. Подносилац пројекта Аудио-видео продукција "ATLAS MEDIA GROUP“, доставио је у 

року предвиђеном у конкурсу пројекат „Београдске аграрне приче", чија је укупна вредност 

1.502.400,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 745.000,00 динара. 
Комисија једногласно није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предложеним 

пројектом не остваруј намена конкурса с обзиром да се не остварују ближи критеријуми 
предвиђени у конкурсу и да постоји непрецизно разрађен буџет са пројектним активностима , 

а који је предвиђен чланом 18.  Правилника. Комисија је мишљења да пројекат није усклађен 

са наменом конкурса, али како нису испуњени наведени критеријуми из члана 18. ст. 2. тачка 
1. алинеја 4. и тачка 4. алинеја 1. Правилника. Комисија предлаже да се наведени пројекат не 

подржи. 
34. Подносилац пројекта Милан Штављанин ПР производња аудио-визуелних прозвода 

"Filmax" продукција Краљево, доставио је у року предвиђеном у конкурсу пројекат „Еко 
рапорт“, чија је укупна вредност 6.000.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у 

износу од 3.000.000,00 динара. Комисија једногласно није усвојила предлог пројекта и 

мишљења је да се предлогом пројекта не остварује циљ јавног интереса у области јавног 
информисања, као ни намена конкурса и усклађеност пројекта са економском оправданошћу 

циља пројеката у односу на циљ и пројектне активности, а који је предвиђен чланом 18. ст. 2. 
тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника. Комисија је мишљења да  пројекат не подржи. 

35. Подносилац пројекта Удружење "Сабор сложних Српских спаситеља", доставио је у 

року предвиђеном у конкурсу пројекат „Богочовекољубива сазнања о свему за све", чија је 
укупна вредност 8.750.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 

7.000.000,00 динара. У складу са чланом 11. став 1. Правилника. У складу са чланом 11. став 
3. пројекат учесника који не поднесе ниједан прописани документ наведен у јавном позиву за 

учешће на конкурсу, осим обрасца за пријаву, не доставља се обавештење о допуни 
документације и његов пројекат се не разматра се. 

36. Подносилац пројекта Београдски маратон д.о.о., доставио је у року предвиђеном у 

конкурсу пројекат „Београд у свету - свет у Београду, Београдски маратон у функцији 
промоције и развоја београдског спорта", чија је укупна вредност 3.105.000 динара и 

предложио суфинансирање истог у износу од 1.500.000,00 динара. Комисија је мишљења да се 
предлогом пројекта не остварује циљ јавног интереса у области јавног информисања, јер се 
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не остварује намена конкурса у складу са чланом 18.  Правилника. Комисија једногласно није 
усвојила предлог пројекта и мишљења је да продложена пројектна активност нема довољно 

утицаја и изводљивости са становишта усклађености планираних активности са циљевима, 
очекиваним резултатима и потребама циљних група, те сам степен утицаја пројекта на 

квалитет информисања циљне групе, што је предвиђено чланом 18. Правилника и члану 15. 

Закона. Комисија предлаже да се наведени пројекат не подржи.  
37. Подносилац пројекта Предузеће за информисање и маркетинг мрежа радио станица 

телевизија портал "Global media broadcast" д.о.о. Београд, доставио је у року 
предвиђеном у конкурсу пројекат „Београд - градске теме", чија је укупна вредност 

8.225.650,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 4.094.000,00 динара. Дана 
16.05.2019. године путем мејла је упућено обавештење о допуни документације, а која је 

достављена у року који је накнадно одређен у складу са чланом 11. став 1. Правилника. 

Комисија већином гласова није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом 
пројекта не остварује намена конкурса, као ни ближи критеријуми предвиђени у конкурсу, а у 

складу са Законом ("Сл. гласник РС", бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење) и  
чланом 18.  Правилника. Комисија је мишљења да пројекат не остварује намену конкурса са 

становишта усклађености планираних активности са циљевима пројекта и ближих критеријума 

предвиђених у конкурсу, а у складу са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 1. Правилника, док 
са друге стране сличне теме других предлога пројеката доприносе остваривању наведене 

намене конкурса. Комисија предлаже да се наведени пројекат не подржи.   
38. Подносилац пројекта Тамара Попов Радоњић, пр Студио за видео продукцију 

"VIDEOPRESS' Београд, доставио је у року предвиђеном у конкурсу пројекат „И тако је 
Београд постао велеград", чија је укупна вредност 3.420.000,00 динара и предложио 

суфинансирање истог у износу од 1.710.000,00 динара. Комисија је мишљења да се предлогом 

пројекта не остварује  намена конкурса у складу са чланом 18. Правилника. Комисија већином 
гласова није подржала предлог пројекта и мишљења је да са становишта усклађености 

пројекта са реалним проблемима и приоритетима циљних група, пројекат није усклађен са 
степеном утицаја на квалитет информисања циљне групе, а такође са становишта буџета и 

његове оправданости, пројекат не доприноси остваривању јавног интереса у области јавног 

информисања који су предвиђени у члану 18. Правилника и члану 15. Закона. Комисија 
предлаже да се наведени пројекат не подржи.  

39. Подносилац пројекта Фондација АПАРАТ, доставио је у року предвиђеном у конкурсу 
пројекат „Радио Апарат - Три боје: Србија", чија је укупна вредност 1.316.000,00 динара и 

предложио суфинансирање истог у износу од 965.000,00 динара. Дана 16.05.2019. године 

путем мејла је упућено обавештење о допуни документације, а која није достављена у року 
који је накнадно одређен у складу са чланом 11. став 1. Правилника. У складу са чланом 11. 

став 2. Правилника пројекат учесника који не достави тражену документацију у накнадно 
одређеном року, не разматра се. 

40. Подносилац пројекта Удружење грађана "Креатор група", доставио је у року 
предвиђеном у конкурсу пројекат „Шанса за посао - млади и жене", чија је укупна вредност 

1.948.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 1.543.000,00 динара. 

Комисија је мишљења да се предлогом пројекта не остварује циљ јавног интереса у области 
јавног информисања, јер се не остварује намена конкурса у складу са чланом 18. Правилника. 

Комисија већином гласова није подржала предлог пројекта и мишљења је да са становишта 
степена развојне и финансијске одрживости пројекта и буџета, као и његове оправданости, 

пројекат не доприноси остваривању јавног интереса у области јавног информисања, а који су 

предвиђени у члану 18. Правилника и члану 15. Закона. Комисија предлаже да се наведени 
пројекат не подржи.  

41. Подносилац пројекта Медија центар д.о.о. Предузеће за издаваштво и издавачку-
новинску делатност Београд, доставио је у року предвиђеном у конкурсу пројекат 

„Незапосленост младих у Београду", чија је укупна вредност 2.966.000,00 динара и предложио 
суфинансирање истог у износу од 2.286.000,00 динара. Дана 16.05.2019. године путем мејла је 

упућено обавештење о допуни документације, а која је достављена у року који је накнадно 

одређен у складу са чланом 11. став 1. Правилника. Комисија већином гласова није подржала 
предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује намена конкурса, јер 

предложена пројектна активност није усклађена са циљевима, очекиваним резултатима и 
потребама циљних група,  а што је предвиђено чланом 18. Правилника. Комисија је мишљења 
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да  пројекат не садржи конкретну тематску целину и идентификоване и јасно дефинисане 
потребе циљних група те није усклађен са наменом конкурса, критеријумима из члана 18. 

Правилника. Комисија предлаже да се наведени пројекат не подржи. 
42. Подносилац пројекта Предузеће за радио и телевизијске делатности "M&DJ COOL" 

д.о.о. Београд, доставио је у року предвиђеном у конкурсу пројекат „Кампања Наталитетом 

до циља“, чија је укупна вредност 1.500.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у 
износу од 1.200.000,00 динара. Комисија већином гласова није усвојила предлог пројекта и 

мишљења је да се предлогом пројекта не остварује намена конкурса с обзиром да са 
становишта капацитета организационих и управљачких способности предлагача пројекта и 

стручних и професионалних референци, не одговарају предложеним циљевима и активностима 
пројекта, чиме се не би остварили позитивни ефекти пројекта, а који су предвиђени чланом 

18. ст. 2. тачка 3. алинеја 1. и 3. Правилника. Комисија је мишљења да  пројекат не подржи. 

43. Подносилац пројекта Медијски центар "Жиг Инфо", доставио је у року предвиђеном у 
конкурсу пројекат „Унапређење медијске писмености, равноправности угрожених друштвених 

група, заштите животне средине и очувања спрског националног и културног идентитета у 
општини Гроцка развојем капацитета и диверсификацијом програма локалног медијског центра 

Жиг Инфо", чија је укупна вредност 3.927.800,00 динара и предложио суфинансирање истог у 

износу од 3.100.000,00 динара. У складу са чланом 11. став 1. Правилника. У складу са чланом 
11. став 3. пројекат учесника који не поднесе ниједан прописани документ наведен у јавном 

позиву за учешће на конкурсу, осим обрасца за пријаву, не доставља се обавештење о допуни 
документације и његов пројекат се не разматра се. 

44. Подносилац пројекта СликаВест д.о.о., доставио је у року предвиђеном у конкурсу пројекат 
„Приче о београдским тајнама", чија је укупна вредност 6.930.000,00 динара и предложио 

суфинансирање истог у износу од 3.000.000,00 динара. Дана 16.05.2019. године путем мејла је 

упућено обавештење о допуни документације, која се односила на изјашњавање да ли 
подносилац пројекта подноси пројекат као продукција или издавач медија, с обзиром да је 

подносилац поднео један пројекат као издавач медија, а други као продукција. Допуна је 
достављена у року који је накнадно одређен у складу са чланом 11. став 1. Правилника,  те се 

подносилац пројекта изјаснио да конкурише са пројектом као продукција.  

45. Подносилац пројекта Богдан Прашчевић пр, Кинематографске услуге и видео 
продукција Godday Београд, доставио је у року предвиђеном у конкурсу пројекат 

„Покренимо омладину“, чија је укупна вредност 3.754.700,00 динара и предложио 
суфинансирање истог у износу од 3.000.000,00 динара. Комисија једногласно није подржала 

предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује намена конкурса, јер 

предложена пројектна активност није усклађена са циљевима, очекиваним резултатима и 
потребама циљних група,  а што је предвиђено чланом 18. Правилника. Комисија је мишљења 

да пројекатом нису идентификоване и јасно дефинисане потребе циљних група, као и да 
пројекат није разрађен и зводљив са становишта плана реализације пројекта, те није усклађен 

са наменом конкурса, према критеријумима из члана 18. Правилника. Комисија предлаже да 
се наведени пројекат не подржи. 

46. Подносилац пројекта Друштво за новинско издавачку делатност Дан Граф д.о.о., 

доставио је у року предвиђеном у конкурсу пројекат „Књиге родне неравноправности", чија је 
укупна вредност 1.275.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 

1.005.000,00 динара. Дана 16.05.2019. године путем мејла је упућено обавештење о допуни 
документације, а која је достављена у року који је накнадно одређен у складу са чланом 11. 

став 1. Правилника. Комисија је мишљења да се предлогом пројекта не остварује намена 

конкурса у области јавног информисања, у складу са чланом 18. Правилника. Комисија већином 
гласова није усвојила предлог пројекта и мишљења је да је пројекат усклађен са наменом 

конкурса, док са становишта степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе, 
идентификованих и јасвно дефинисаних потреба циљних група и њиховим реалним 

проблемима, потребама и приоритетима, предвиђених у члану 18. ст. 2. тачка 1. алинеја 3. и 
4., тачка 2. алинеја 2. Правилника, критеријуми нису испуњени. Комисија предлаже да се 

наведени пројекат не подржи. 

47. Подносилац пројекта Друштво за новинско издавачку делатност Дан Граф д.о.о., 
доставио је у року предвиђеном у конкурсу пројекат „Дођи, види и причај - музеји из нашег 

града", чија је укупна вредност 1.038.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у 
износу од 828.000,00 динара. Дана 16.05.2019. године путем мејла је упућено обавештење о 
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допуни документације, а која је достављена у року који је накнадно одређен у складу са чланом 
11. став 1. Правилника. Комисија већином гласова није подржала предлог пројекта и мишљења 

је да се предложеним пројектом не остварује намена конкурса, с обзиром да садржи буџет са 
непрецизно разрађеним пројектним активностима и нејасно дефинисаним потребама циљних 

група, а који је предвиђен чланом 18. Правилника. Комисија је мишљења да је пројекат 

усклађен са наменом конкурса, али како нису испуњени наведени критеријуми из члана 18. ст. 
2. тачка 2. алинеја 1. Правилника, Комисија предлаже да се наведени пројекат не подржи. 

48. Подносилац пројекта Савез гуслара Србије, доставио је у року предвиђеном у конкурсу 
пројекат „Гусле", чија је укупна вредност 1.472.000,00 динара и предложио суфинансирање 

истог у износу од 1.176.000,00 динара. Комисија већином гласова није подржала предлог 
пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује циљ јавног интереса у области 

јавног информисања, односно не остварује се намена конкурса, као ни ближи критеријуми 

предвиђени конкурсом, а у складу са чланом 18. Правилника. Комисија је мишљења да је 
пројекат није усклађен са критеријумима из члана 18. Правилника, те предлаже да се наведени 

пројекат не подржи. 
49. Подносилац пројекта Предузеће за информисање и маркетинг In network solution 

d.o.o., доставио је у року предвиђеном у конкурсу пројекат „Заједно до једнакости", чија је 

укупна вредност 10.085.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 
4.800.000,00 динара. Дана 16.05.2019. године путем мејла је упућено обавештење о допуни 

документације, а која није достављена у року који је накнадно одређен у складу са чланом 11. 
став 1. Правилника. У складу са чланом 11. став 2. Правилника пројекат учесника који не 

достави тражену документацију у накнадно одређеном року, не разматра се. 
50. Подносилац пројекта Удружење Заједно до једнакости, доставио је у року предвиђеном 

у конкурсу пројекат „Више беба за лепши Београд", чија је укупна вредност 5.000.000,00 

динара и предложио суфинансирање истог у износу од 3.000.000,00 динара. Дана 16.05.2019. 
године путем мејла је упућено обавештење о допуни документације, а која није достављена у 

року који је накнадно одређен у складу са чланом 11. став 1. Правилника. У складу са чланом 
11. став 2. пројекат учесника који не достави тражену документацију у накнадно одређеном 

року, не разматра се. 

51. Подносилац пројекта Издавачка кућа Хоризонти д.о.о. Београд, доставио је у року 
предвиђеном у конкурсу пројекат „Локалитети мањинске културе у Београду", чија је укупна 

вредност 630.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 455.000,00 динара. 
Дана 16.05.2019. године путем мејла је упућено обавештење о допуни документације, а која је 

достављена у року који је накнадно одређен у складу са чланом 11. став 1. Правилника. 

Комисија једногласно није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта 
не остварује намена конкурса, предвиђеног чланом 18. Правилника. Комисија истиче квалитет 

утицаја и изводљивост са аспекта степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне 
групе. Из наведених разлога Комисија предлаже да се наведени пројекат не подржи.    

52. Подносилац пројекта Media advertising d.o.o. za marketing i propagandu Beograd, 
доставио је у року предвиђеном у конкурсу пројекат „БС - београдски спорт", чија је укупна 

вредност 12.402.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 5.580.900,00 

динара. Комисија већином гласова није подржала предлог пројекта и мишљења је да се 
предлогом пројекта не остварује циљ намене конкурса, а у складу са Законом о јавном 

информисању и медијима ("Сл. гласник РС", бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутентично 
тумачење) и  чланом 18.  Правилника. Комисија је мишљења да пројекат не остварује намену 

конкурса са становишта буџета и оправданости трошкова, односно буџет пројекта није 

економски оправдан у односу на циљ и пројектне активности, а у складу са чланом 18. став 2. 
тачка 4. алинеја 2. Правилника, те Комисија предлаже да се наведени пројекат не подржи. 

53. Подносилац пројекта Удружење "Грци Србије", доставио је у року предвиђеном у 
конкурсу пројекат „Часопис ЕЛЛАДА“, чија је укупна  вредност 8.345.000,00 динара и 

предложио суфинансирање истог у износу од 6.840.000,00 динара. Комисији је предочено да 
се пројекат не узима у разматрање, с обзиром да је наведено да се тражи више средстава од 

предвиђених 80% за штампане медије, радио и интернет портале, а на који начин се не 

испуњава услов из члана 16. Правилника. 
54. Подносилац пројекта Предузеће за информисање и маркетинг "Студио МАГ" д.о.о., 

доставио је у року предвиђеном у конккурсу пројекат „Потрошач сам - имам права", чија је 
укупна вредност 2.765.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 
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2.100.000,00 динара. Комисија већином гласова није подржала предлог пројекта и мишљења 
је да се предложеним пројектом не оставарује циљ јавног интереса у области јавног 

информисања, као и да пројектом није заступљен иновативни елемент који постоји код других 
пројеката, а у складу са чланом 18. Правилника. Комисија је мишљења да пројекат није 

усклађен са наменом конкурса са становишта заступљености иновативног елемента у пројекту 

законкретну тему, те предлаже да се наведени пројекат не подржи. 
55. Подносилац пројекта DOO Linea electronics za proizvodnju i usluge Novi Sad poslovna 

jedninica KTV marketing Zrenjanin, доставио је у року предвиђеном у конкурсу пројекат 
„Објективом кроз Београд", чија је укупна вредност 5.672.816,00 динара и предложио 

суфинансирање истог у износу од  динара 2.775.600,00. Комисија већином гласова није 
подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта односно не остварују у 

потупности критеријум економске оправданости буџета у односу на циљ и пројектне 

активности у складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, као ни ближи 
критеријуми предвиђени конкурсом, а у складу са чланом 18. Правилника. Комисија је 

мишљења да је пројекат усклађен са наменом конкурса, али како нису потпуно усклађени 
критеријуми из члана 18. ст. 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, Комисија предлаже да се 

наведени пројекат не подржи. 

 
 

У  складу са чланом 11. став 2. Правилника, пројекат учесника који није у накнадно одређеном 
року доставио тражену документацију, не разматра се, шест учесника конкурса (укупно шест 

пројеката) не испуњавају пропозиције конкурса: 
 

1. Удружење Локал Медија Маркетинг, за пројекат "МЕДАЉА ЗА ЖИВОТ",  

2. Југословенска бизнис мрежа д.о.о. "YU-BI-NET", за пројекат "Нас је десет посто"; 
3. Удружење Лице улице, за пројекат "Лице улице - другачији медиј за бољи Београд"; 

4. Фондација АПАРАТ, за пројекат "Радио АпарАт - Три боје: Србија"; 
5. Предузеће за информисање и маркетинг In network solution doo, за пројекат "Заједно до 

једнакости"; 

6. Удружење Заједно до једнакости, за пројекат "Више беба за лепши Београд", који и након 
достављања обавештења о допуни документације, нису доставили исту. 

 
У складу са чланом 11. став 3. Правилника, где учесник конкурса није поднео ниједан прописан 

документ наведен у јавном позиву, осим обрасца за пријаву, не разматра се, те нису узети у 

разматрање следећи пројекти: 
 

1. Удружење "Сабор сложних Српских спаситеља", за пројекат "Богочовекољубива сазнања 
о свему за све"; 

2. Медијски центар "Жиг Инфо", за пројекат "Унапређење медијске писмености, 
равноправности угрожених друштвених група, заштите животне средине и очувања 

спрског националног и културног идентитета у општини Гроцка развојем капацитета и 

диверсификацијом програма локалног медијског центра Жиг Инфо". 
 

У складу са чланом чланом 16. Правилника, нису узети у разматрање следећи пројекти: 
 

1. Удружење "Грци Србије", за пројекат "Часопис ЕЛЛАДА" штампано и електронско издање, 

који су тражили више средстава од предвиђених 80% за штампане медије, радио и 
интернет портале. 

 
На основу образложеног предлога одлуке о расподели средстава од стране комисије, заменик 

начелника Градске управе града Београда – секретар Секретаријата за информисање доноси 
решење о расподели средстава.  

 




