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На основу чл. 25. 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), чл. 56. Одлуке о Градској управи града Београда („Сл. лист града Београда“ бр. 126/16,
2/17, 36/17, 92/18, 103/18 и 109/18), Одлуке о буџету града Београда за 2021. годину („Службени
лист Града Београда”, бр. 137/20 и 4/21) и Одлуке о расписивању Конкурса за суфинансирање
пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града
Београда у 2021. години XIV-01-65-1/2021 од 21.1.2021. године, заменик начелника Градске
управе града Београда – секретар Секретаријата за информисање Градске управа града
Београда, доноси
РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА
ПО РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ
МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА БЕОГРАДА У 2021. ГОДИНИ
I РАСПОРЕЂУЈУ СЕ средства у укупном износу од 80.645.000,00 динара за реализацију
подржаних пројеката на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја
из области јавног информисања на територији града Београда у 2021. години, а на основу
предлога одлуке Комисије о расподели средстава у складу са чланом 25. Закона о јавном
информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/2016 – аутентично тумачење,
у даљем тексту: Закон) од 23.4.2021. године, записницима са одржаних седница комисије, као и
према критеријумима наведеним у тексту Конкурса у складу са Законом 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):

РБ

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ДОДЕЉЕНА
СРЕДСТВА

1

Радиодифузно предузеће Студио
Б д.о.о.

„Београдске оазе"

5.950.000,00

2

Радиодифузно предузеће Студио
Б д.о.о.

„Савети за младе"

5.870.000,00

3

Радиодифузно предузеће Студио
Б д.о.о.

„Времеплов"

5.900.000,00

4

„Brender" д.о.о. Београд

„Музејске тајне"

3.500.000,00

5

Предузеће за аудио и тв
продукцију Зофин д.о.о. Београд

„Визија будућности"

5.980.000,00

6

Video calibration д.о.о.

„Које је моје право"

3.650.000,00

7

Аудио-видео продукција "VI
PRODUCTION"

„Кажи А - доктор и ја"

3.200.000,00

8

Предузеће за аудио и тв
продукцију "ИРИК" д.о.о.

„Причамо о..."

5.950.000,00

9

Удружење „Хумани тим"

„Сви смо ми једнаки"

1.300.000,00

10

Удружење „Amicus"

„Здраве навике - здрав
живот"

1.200.000,00

11

Глас нације д.о.о.

12

Adria Media Group d.o.o. Beograd

13

СРБИЈА ДАНАС д.о.о.

14

Друштво за радио и телевизијске
активности "Kopernikus cable
network" д.о.о Ниш

„Београд у срцу"

700.000,00

15

Привредно друштво за
обезбеђивање права и
дистрибуцију аудио-визуелних
производа "MONDO INC DOO
BEOGRAD"

„Београд - паметан град"

1.000.000,00

16

Adria Media Magazine d.o.o.
Beograd

„Талентована деца
Београда"

1.998.000,00

17

Савез Срба из региона

„Живот прогнаних и
интерно расељених Срба
у Београду са освртом на
положај њихових
сународника у завичају"

200.000,00

18

Привредно друштво за
радиодифузну делатност Накси
д.о.о. Београд

„Београдски лексикон"

1.000.000,00

19

Радио Новости

„Наш бели и зелени град"

945.000,00

20

Alo media System d.o.o.

„Београд у покрету"

5.500.000,00

Инсајдер тим д.о.о.

„Упознајте градове и
општине у Србији Београд
- капитални пројекти,
рекордна улагања"

2.000.000,00

Info IT media d.o.o.

„Београд - нај од нај"

23

НИД Компанија Новости АД

„Београд који волим"

2.000.000,00

24

БУМ БУМ 2007 д.о.о.

„Култура смисао
идентитета"

400.000,00

25

Удружење новинара Србије
(УНС)

„Београдске новине и
новинари (1835-1945)"

600.000,00

26

Удружење "Центар за
истраживање миграција“

„Хроника националних
мањина"

400.000,00

21

22

„Београд град истока и
запада"
„Жене током пандемије у
већој опасности од
насиља"
„Млади генијалци
Београда"

3.000.000,00
2.502.000,00
1.000.000,00

3.500.000,00

2

критеријум чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 2, тачка 2. алинеја 1. и тачка 4. алинеја 1.
Правилника. У складу са предлогом Комисије захтев за суфинансирање пројекта се не прихвата
у целини, те су одобрена средства за реализацију наведеног пројекта у износу од 5.900.000,00
динара.
4. Подносилац пријаве, "Brender" д.о.о. Београд, Учитеља Милоша Јанковића 3,
Београд, доставио је у предвиђеном року пројекат „Музејске тајне", који је запримљен
1.2.2021. године, чија је укупна вредност 12.470.000,00 динара и предложио суфинансирање
истог у износу од 6.000.000,00 динара. Комисија је већином гласова подржала предлог пројекта.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу са
критеријумима из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције
привржености професионалним и етичким медијским стандардима. Комисија је већином гласова
подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта остварује циљ јавног
интереса у области јавног информисања у складу са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 1.
Правилника. Како је увидом у предлог пројекта констатовано да се доприноси остваривању
намене конкурса са становишта разрађености и изводљивости плана реализације пројекта,
утврђено је и да се пројектом остварује критеријум неопходних ресурса за његову реализацију,
у складу са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 2, тачка 2. алинеја 4. и тачка 3. алинеја 2.
Правилника. У складу са предлогом Комисије захтев за суфинансирање пројекта се не прихвата
у целини, те су одобрена средства за реализацију наведеног пројекта у износу од 3.500.000,00
динара.
5. Подносилац пријаве, Предузеће за аудио и тв продукцију Зофин д.о.о. Београд Раковица, Снежане Хрепевник 45, Београд, доставио је у предвиђеном року пројекат
„Визија будућности", који је запримљен 1.2.2021. године, чија је укупна вредност 12.626.000,00
динара и предложио суфинансирање истог у износу од 6.000.000,00 динара. Комисија је
већином гласова подржала предлог пројекта. Наведени пројекат је у складу са наменом
средстава из Јавног позива и у складу са критеријумима из члана 18. став 1. тачка 2.
Правилника, и то: мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким
медијским стандардима. Комисија је већином гласова подржала предлог пројекта и мишљења
је да се предлогом пројекта остварује намена конкурса у складу са чланом 18. став 2. тачка 1.
алинеја 1. Правилника. Такође, испуњава се критеријум са становишта позитивних ефеката који
ће се наставити и након што се пројекат оконча, у складу са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја
5. Правилника. У складу са предлогом Комисије захтев за суфинансирање пројекта се не
прихвата у целини, те су одобрена средства за реализацију наведеног пројекта у износу од
5.980.000,00 динара.
6. Подносилац пријаве, Video calibration д.о.о., Веспучијева 27/63, Београд, доставио је
у предвиђеном року пројекат „Које је моје право", који је запримљен 1.2.2021. године, чија је
укупна вредност 12.190.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од
6.000.000,00 динара. Комисија је већином гласова подржала предлог пројекта. Наведени
пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу са критеријумима из
члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције привржености
професионалним и етичким медијским стандардима. Комисија је већином гласова подржала
предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта остварује циљ јавног интереса у
области јавног информисања у складу са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 1. Правилника.
Комисија је оценила да се предлогом пројекта доприноси остваривању намене конкурса са
становишта идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, као и да је остварен
критеријум са становишта прецизности и разрађености буџета пројекта, а што је у складу са
чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 4. и тачка 4. алинеја 1. Правилника. У складу са предлогом
Комисије захтев за суфинансирање пројекта се не прихвата у целини, те су одобрена средства
за реализацију наведеног пројекта у износу од 3.650.000,00 динара.
7. Подносилац пријаве, Аудио-видео продукција "VI PRODUCTION", Челебићка 3,
Београд, доставио је у предвиђеном року пројекат „Кажи А - доктор и ја", који је запримљен
1.2.2021. године, чија је укупна вредност 12.580.000,00 динара и предложио суфинансирање
истог у износу од 6.000.000,00 динара. Комисија је већином гласова подржала предлог пројекта.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу са
критеријумима из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције
привржености професионалним и етичким медијским стандардима. Комисија је већином гласова
подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта остварује циљ јавног
интереса у области јавног информисања у складу са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 1.
Правилника. Предлогом пројекта доприноси се остваривању намене конкурса са становишта
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утицаја и изводљивости кроз мерљивост индикатора који омогћавају праћење реализације
пројекта, као и критеријум степена организационих и управљачких способности предлагача
пројекта, чиме се остварују критеријуми из члана 18. став 2. тачка 1. алинеја 2, тачка 2. алинеја
3. и тачка 3. алинеја 1. Правилника. У складу са предлогом Комисије захтев за суфинансирање
пројекта се не прихвата у целини, те су одобрена средства за реализацију наведеног пројекта
у износу од 3.200.000,00 динара.
8. Подносилац пријаве, Предузеће за аудио и тв продукцију "ИРИК" д.о.о., Милице
Шуваковић 12, Београд, доставио је у предвиђеном року пројекат „Причамо о...", који је
запримљен 2.2.2021. године, чија је укупна вредност 12.740.000,00 динара и предложио
суфинансирање истог у износу од 6.000.000,00 динара. Комисија је већином гласова подржала
предлог пројекта. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у
складу са критеријумима из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће
гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима. Комисија је
већином гласова подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта остварује
циљ јавног интереса у области јавног информисања у складу са чланом 18. став 2. тачка 1.
алинеја 1. Правилника. Увидом у предлог пројекта комисија је утврдила да се доприноси
остваривању намене конкурса кроз заступљеност иновитивног елемента у пројекту и
новинарско истраживаког приступа, што је и предвиђено чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 2.
и тачка 1. алинеја 5. Правилника. У складу са предлогом Комисије захтев за суфинансирање
пројекта се не прихвата у целини, те су одобрена средства за реализацију наведеног пројекта
у износу од 5.950.000,00 динара.
9. Подносилац пријаве, Удружење "Хумани тим", Нушићева 6, Београд, доставио је у
предвиђеном року пројекат „Сви смо ми једнаки", који је запримљен 2.2.2021. године, чија је
укупна вредност 10.345.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од
4.500.000,00 динара. Комисија је већином гласова подржала предлог пројекта. Наведени
пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу са критеријумима из
члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције привржености
професионалним и етичким медијским стандардима. Комисија је већином гласова подржала
предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта остварује циљ јавног интереса у
области јавног информисања у складу са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 1. Правилника.
Комисија је констатовала да се предлогом пројекта доприноси остваривању намене конкурса и
јавног интереса у области јавног информисања са становишта критеријума који се односи на
степен развојне и финансијске одрживости пројекта, што је и предвиђено чланом 18. став 2.
тачка 1. алинеја 2. и тачка 2. алинеја 5 Правилника. У складу са предлогом Комисије захтев за
суфинансирање пројекта се не прихвата у целини, те су одобрена средства за реализацију
наведеног пројекта у износу од 1.300.000,00 динара.
10. Подносилац пријаве, Удружење "Amicus", Др Миливоја Петровића бр. 15, Београд,
доставио је у предвиђеном року пројекат „Здраве навике - здрав живот", који је запримљен
2.2.2021. године, чија је укупна вредност 10.040.000,00 динара и предложио суфинансирање
истог у износу од 4.500.000,00 динара. Комисија је већином гласова подржала предлог пројекта.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу са
критеријумима из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције
привржености професионалним и етичким медијским стандардима. Комисија је већином гласова
подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта остварује циљ јавног
интереса у области јавног информисања у складу са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 1.
Правилника. Наведеним предлогом пројекта комисија је утврдила да се доприноси остваривању
намене конкурса са становишта утицаја и изводљивости пројекта, нарочито кроз испуњавање
критеријума степена утицаја на квалитет информисања циљне групе, чиме је пројекат усклађен
са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 2. и тачка 2. алинеја 2. Правилника. У складу са предлогом
Комисије захтев за суфинансирање пројекта се не прихвата у целини, те су одобрена средства
за реализацију наведеног пројекта у износу од 1.200.000,00 динара.
11. Подносилац пријаве, Глас нације д.о.о., Масариков трг 16, Београд, доставио је у
предвиђеном року пројекат „Београд град истока и запада", који је запримљен 11.2.2021.
године, чија је укупна вредност 7.000.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу
од 5.000.000,00 динара. Комисија је већином гласова подржала предлог пројекта. Наведени
пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу са критеријумима из
члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције привржености
професионалним и етичким медијским стандардима. Комисија је већином гласова подржала
предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта остварује циљ јавног интереса у
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