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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  2020. годину (''Сл. лист 

града Београда'' бр. 114/19 и 37/20) и Одлуке  о расписивању Конкурса за суфинансирање 
пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града 

Београда у 2020. години XIV-01-65-1/2020 од 24.1.2020. 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 2020. ГОДИНИ 
 

 

I РАСПОРЕЂУЈУ СЕ средства у укупном износу од 79.690.000,00 динара за реализацију 
подржаних пројеката на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја 

из области јавног информисања на територији града Београда у 2020. 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 15.5.2020. 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  ПРЕДЛОГ СРЕДСТАВА 

1 
Глас нације д.о.о, 

 

„Духовна страна 

Београда" 
2.100.000,00 

2 
Удружење "Центар за 

истраживање миграција" 
„ТВ продукција Хроника 
националних мањина" 

300.000,00 

3 Регионални инфо центар 

„Побољшање 

информисања младих 
ЛГБТ особа у Београду" 

400.000,00 

Република Србија 
Град Београд 

Градска управа града Београда 
Секретаријат за информисање 
XIV-01 Број: 401-4/2020 
Датум: 18.5.2020. године 

 

 

 

 

Краљице Марије 1/XI 
11000 Београд 

    тел.  011/7157-453 
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4 

Друштво за радио и телевизијске 

активности "Kopernikus cable 
network" д.о.о. 

„Београд европски 

културни бисер" 
650.000,00 

5 Video calibration д.о.о. „Дуално образовање" 5.685.000,00 

6 
Издавачко предузеће "Наш 

печат" а.д. 

„Дух културе и светла 

српске престонице" 
750.000,00 

7 
Предузеће за аудио и тв 

продукцију Зофин д.о.о. Београд 

- Раковица 

„Култура кроз време" 5.850.000,00 

8 Савез Срба из региона „Српско коло Београд" 200.000,00 

9 
Радиодифузно предузеће Студио 

Б д.о.о. Беогад 
„Живот у Београду" 4.300.000,00 

10 
НИД Компанија Новости а.д. 

Беогад 
„Београд - град са душом" 2.000.000,00 

11 Инфо ИТ медиа д.о.о. 

„Упознајте градове и 

општине у Србији - 

Београд - година 
рекордних улагања" 

2.900.000,00 

12 Инсајдер Тим д.о.о. 

„Моја азбука Београда - 

тридесет познатих 
личности о главном граду 

од А до Ш" 

3.000.000,00 

13 
"ALO media System" д.о.о. 

Београд 
„Наш Београд" 5.700.000,00 

14 Радиo Новости д.о.о. „Наш бели и зелени град" 600.000,00 

15 Удружење "Хумани тим" „Ваздух који дишемо" 1.300.000,00 

16 
Владимир Илић ПР Аудио-видео 

продукција "VI PRODUCTION" 

„Рекреација, здравље 

Београђана" 
5.800.000,00 
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17 

Предузеће за аудио и ТВ 

продукцију "Brender" д.о.о. 
Београд 

„Победници Београда" 3.500.000,00 

18 
Радиодифузно предузеће Студио 

Б д.о.о. Београд 
„Интернет - данашњи 

начин одрастања" 
4.195.000,00 

19 Удружење "Amicus" 
„Превенција, реч или 

начин живота" 
1.510.000,00 

20 
Радиодифузно предузеће Студио 

Б доо 
„У служби грађана" 4.460.000,00 

21 Видеотон д.о.о. "Зелено је здраво" 5.900.000,00 

22 
Предузеће за информисање и 
маркетинг "Студио Маг" д.о.о. 

"Лепо лице престонице" 650.000,00 

23 

Привредно друштво за 

радиодифузну делатност НАКСИ 
д.о.о. 

"Легенде Београда" 1.000.000,00 

24 
Предузеће за маркетинг, 

издавачку делатност, радио и 

телевизију HAPPY TV д.о.о. 

"Прело у Београду" 2.500.000,00 

25 Заштита потрошача 

"Смањење загађења 

ваздуха кроз унапређење 
енергетске ефикасности у 

Београду" 

200.000,00 

26 БУМ БУМ 2007 д.о.о. 
„Здравље Београђана на 

првом месту" 
400.000,00 

27 

Страхиња Вујадиновић ПР 

производња кинематографских 

дела, аудио-визуелних 
производа и телевизијског 

програма "News Media Team" 

"Београд некад и сад" 950.000,00 

28 
Телевизија спорта и здравља 

СОС Канал Плус д.о.о. Београд 

"Спортом за сигурну 

будућност Београда" 
2.100.000,00 
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29 
Телевизија спорта и здравља 

СОС Канал Плус д.о.о. Београд 
„Фабрика здравља“ 2.100.000,00 

30 
Предузеће за информисање 

Инфо 24 Медиа д.о.о. 
„Београдски осмеси" 1.000.000,00 

31 Синдикат новинара Србије 

"Новинарство у 

престоници - између 
приватног и јавног 

интереса" 

240.000,00 

32 
Удружење грађана "Постани 

видљив" 

„Особе са инвалидитетом 

у ратовима за слободу" 
300.000,00 

33 "Видеонет" д.о.о. 

„"У њиховим ципелама" - 

веб пројекат намењен 

информисању јавности на 
територији Београда, 

превасходно младих, о 
табу темама менталног 

здравља - анксиозности и 

депресије и ризицима 
који вребају у онлине 

сфери и разној понуди 
стручњака и 

(не)стручњака, а којих 
морају бити свесни када 

се одлучују да потраже 

помоћ, као и 
препознавању правих 

облика помоћи за 
решавање психичких 

тегоба" 

500.000,00 

34 
Привредно друштво Media Link 

New d.o.o. 

"ТВ серијал: спортске 

звезде Београда" 
2.000.000,00 

35 Удружење новинара Србије 

"Београдски 

колекционари - уметност 

између приватног и 
јавног" 

550.000,00 

36 
Adria Media Mаgazine d.o.o. 

Beograd 
"Слојеви престоничке 

прошлости" 
1.000.000,00 

37 Adria Media Group d.o.o. Beograd 
"За детињство без 

вршњачког насиља" 
1.000.000,00 
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38 Adria Media Group d.o.o. Beograd "Београд - треће доба" 1.000.000,00 

39 Adria Media Group d.o.o. Beograd „Да нам буде више беба" 1.100.000,00 

 УКУПНО  79.690.000,00 

 
II  НЕ РАСПОРЕЂУЈУ се средства за пројекте на основу предлога одлуке о расподели средстава 

од стране Комисије у складу са чланом 25. Закона, Записника са одржаних седница Комисије, 

као и према критеријумима наведеним у тексту Конкурса у складу са Законом и Правилником, 
који нису испуњени, те нису подржани следећи пројекти:  

 

РБ ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

1 Пет магазине д.о.о „Београд зелени град" 

2 "Agrobusiness" д.о.о. „Шта једемо?" 

3 Регионални инфо центар „Српски писци  у раљама домаћег издаваштва" 

4 Удружење грађана "Емблема" 
„Бугари - важна нит у историјском ткању и 

истрајвању Београда" 

5 Лагуна Етар д.о.о. „Споменици којима се дивимо" 

6 
Предузеће за информисање и 

маркетинг "Студио Маг" д.о.о. 
"Када растеш, не мора да боли" 

7 
Предузеће "Ева" д.о.о. Пројектно - 

графичко Младеновац 
"Удружења - корак ка бољем друштву" 

8 Удружење Шанса за родитељство „Магазин Шанса за родитељство" 

9 
Фондација за заштиту завичајног 

наслеђа Подунавских Шваба 

"Издавање часописа ФЕНСТЕР - један број - 

свеске" 

10 

Друштво са ограниченом 
одговорношћу Linea electronics за 

производњу и услуге Нови Сад 
Пословна јединица KTV маркетинг 

Зрењанин 

"Пулс Београда" 

11 
Производно привредно друштво са 

ограниченом одговорношћу за 

производњу трговину услуге и 

„Пронађите на Чукарици" 
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кооперације Пронађите на 
Чукарици 

12 
Друштво за новинско издравачку 

делатност Дан Граф д.о.о. 
“Београд, зелена република!" 

13 
Драган Ђорђевић ПР, Агенција за 

аудио и видео продукцију ШАРФ 

„Документарни серијал Цркве и манастири 

Београда" 

14 Удружење Еутопија 
"Истраживање корупције и сукоба интереса у 

извршним органима Града Београда и градских 

општина" 

15 
Вук Илић ПР Агенција за израду и 
одржавање веб портала Локалне 

новине Обреновац 

"Интернет и друштвене мреже у служби 

информисања Београда 2020" 

16 Ремарк ДПЦМ д.о.о. 
„Развој и промоција нових интернет форми - 

подкасти "Задовољство у тексту" и "Ложење", 

видео серијал "Простори слободе" 

17 

ПИВАС, агенција за радијску и 

телевизијску продукцију, Владимир 
Пешукић ПР 

„Документарни серијал "Од Српске војске до 

војске Србије" портрети начелника генералштаба 
Српске војске" 

18 
Друштво за туристички маркетинг 

"Paneuropa" 
„Истражи Београд! (Discover Belgrade)" 

19 
Издавачко предузеће Архипелаг 

д.о.о. Београд 
„Београд у савременој европској књижевности" 

20 
Информативно предузеће Радио 

Ваљево д.о.о. Београд 
„Чист ваздух за наше здравље" 

21 Балкан кабловска ТВ Нови Сад 
„ЕКОБЕОГРАД - Улагање у еко систем ради 

унапређења здравља грађана" 

22 "Deep Blue" д.о.о. 
„Документарни серијал - Скадарлија срцу 

најмилија, портрети оркестара староградске 

музике" 

23 
"Ј&Ј production" д.о.о. Београд - 

Звездара 
„Гостољубље" 

24 "M&DJ COOL" д.о.о. „Београд инфо 2020" 

25 
Друштво за промет и услуге "Fun 

box" д.о.о. 
„Млади београдски поноси" 
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26 Продукција група Мрежа д.о.о. 
„Историја коју нисмо учили - Београд у делима 

европских уметника и путописаца 19. века" 

27 Мултикултура Србије 
„Права и могућности запошљавања инвалида рада 

у Београду" 

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

29 
Новости дана.РС д.о.о. Ниш - 

Медијана 
„Вакциниши се, заштити се" 

30 
Студио за аудио видео продукцију 

"Highlights Production" 
„Ризница родне равноправности - Роднометар" 

31 "V Production" д.о.о. Суботица „Спортске теме" 

32 Удружење Локал Медија Маркетинг 
„Медаља за живот! Документарни ТВ серијал о 13 

спортиста параолимијаца" 

33 
"Media advertising" д.о.о. за 

маректинг и пропаганду Београд 
„Београдска бубамара" 

34 
Југословенска бизнис мрежа д.о.о. 

"YU-BI-NET" 

"Документарно-информативно-едукативни ТВ 

серијал НАС ЈЕ ДЕСЕТ ПОСТО" 

35 
Предузеће за производњу и промет 

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

36 

Удружење за информисање путем 

електронских и принтаних медија 
"РОМ ПРЕСС" 

„Београд свима" 

37 
Предузеће за информисање и 

маркетинг "IN NETWORK 

SOLUTION" д.о.о. Београд 

„Београдске теме" 

38 

Предузеће за информисање и 

маркетинг мрежа радио станица 

телевизија портал "GLOBAL MEDIA 
BROADCAST" д.о.о. Београд 

„Једнака права" 

39 

Друштво за новинско издавачку 

делатност Агенда 2020 д.о.о. 
Београд 

„Самоћа и неразумевање убијају људе трећег 

доба" 

40 Adria Media Mаgazine d.o.o. Beograd "Комплетна жена" 

41 Adria Media Group d.o.o. Beograd „Београд некад и сад" 

42 
Информационо друштво 

"Благовест" 

„ОГЛЕДАЛО, часопис ученика и професора 

средњих школа Републике Србије" 

43 

Драган Манзаловић ПР 

Информационо услужне делатности 
Манзи Зајечар 

„Вратимо децу на фудбалске терене у Београду" 
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44 
Удружење за откривање Србије 

"Сербија Дискавери" 
„"Вештина" документарни ТВ филм о боксу у 

Београду (Боксерски клуб "Раднички")" 

45 Удружење грађана "Здравко" „Где ничу нове клинике" 

46 
Привредно друштво Бета радио 

д.о.о. 
„Културни дневник Београда" 

47 

Удружење за развој квалитета 

живота и рада грађана "Хуманис" 
Ниш 

„Београђани који су мењали Србију" 

48 

Центар за професионализацију 

медија и медијску писменост 
(ЦЕПРОМ) 

„Одрастање у дигиталном добу - генерација коју 
још нисмо разумели" 

49 Круна и медији д.о.о. „Телевизијски програм Србија се роди" 

50 Екогенеза „ЕкоВлог" 

51 Лице улице „Лицеулице - другачији медиј, за бољи Београд" 

52 Adria Media Mаgazine d.o.o. Beograd „Најјачи Београђани међу нама" 

53 Adria Media Mаgazine d.o.o. Beograd "Београђанке у култури и науци" 

54 

Предузеће за производњу и промет 

рачунарске опреме "Direct Link" 
д.о.о. Београд 

„Обич(ај)ни Београд" 

55 

Привредно друштво за пружање 

телекомуникационих услуга "Mondo 
Inc" д.о.о. Београд 

"Упознај Београд" 

56 Adria Media Mаgazine d.o.o. Beograd „Нова ера београдског дизајна" 

57 СликаВест д.о.о. „Београд прича" 

58 
Информативно предузеће "Реч 
Поморавља" д.о.о. РТВ Плана 

„Београд - од инфраструктуре до културе" 

59 Удружење новинара Рома „Заједно до медијске писмености" 
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III НЕ РАСПОРЕЂУЈУ се средства за пројекте на основу предлога одлуке о расподели средстава 
од стране Комисије у складу са чланом 25. Закона, Записника са одржаних седница Комисије, 

Записника о испуњености услова за учешће на конкурсу, а у складу са чланом 11. и 16. 

Правилника, те нису узети у резматрање следећи пројекти: 
 

Рб ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

1 Регионални инфо центар 
„Имплементација препорука за медије о 
изваштавању о транс особама" 

2 
Привредно друштво "Radio Galaxy 

2018" д.о.о. Лазаревац 

„У заједништву је успех - Јачање и унапређивање 
локалне и регионалне сарадње и подршка развоју 

околних општина (Унапређење у области 
информисања и развоја београдских општина)" 

3 
Предузеће за производњу 
телевизијског програма 

„MINACORD MEDIA“ 

„Атлас Србије – Београд“ 

4 Фондација Визуализатор 
„Фотографија, дизајн и нови модели пословања 

медија“ 

5 Дискурзива 
„Бео-екопис Производња истраживачких текстова 

о заштићеним подручјима Београда“ 

6 
Corvus друштво за аудио и видео 

продукцију и дистрибуцију д.о.о. 

„Пулс Београда" 

 

7 Центар за развој фотографије „Визуелна медијска писменост“ 

 

IV По доношењу овог решења, учесници конкурса којима су одобрена средства за 
суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања, у 

складу са чланом 28. Правилника закључују уговор који представља основ за праћење 

реализације суфинансираног пројекта.  
 

     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), Одлуке о буџету града Београда за 2020. годину 

(''Сл. лист града Београда'' бр. 114/19 и 37/20), и чл. 95. – 97. Уредбе о правилима за доделу 

државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), заменик 
начелника Градске управе града Београда – секретар Секретаријата за информисање донео је 

Одлуку о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из 
области јавног информисања на територији града Београда у 2020. години број XIV-01-65-1/2020 

од 24.1.2020. године. Конкурс је расписан у периоду од 30. јануара до 19. фебруара 2020. године. 

 
На Конкурс је укупно пристигло 105 пројекaта. За ову намену обезбеђена су средства у износу 

од 85.000.000,00 динара у буџету Града Београда, Градске управе града Београда - Секретаријату 
за информисање, у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2020. годину.  
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Решењем заменика начелника Градске управе града Београда – секретара Секретаријата за 

информисање, XIV-01-031-21/2020 од 9.3.2020. године, именовани су чланови Комисије за 
конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног 

информисања на територији Града Београда у 2020. години.  

 
Комисија је укупно одржала 3 седнице: 12, 14. и 15. маја 2020. године. Комисија је оцењивала 

пројекте на основу критеријума наведених у Конкурсу, а у складу са Законом и Правилником, 
имајући у виду намену и циљ конкурса. Поступајући у складу са чл. 25. Закона и чл. 24. 

Правилника, Комисија је записнике са седница, и образложени предлог одлуке о расподели 
средстава доставила заменику начелника Градске управе града Београда – секретару 

Секретаријата за информисање. 

 
Комисија за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области 

јавног информисања на територији Града Београда у 2020. години, предложила је 
суфинансирање 39 пројекaта у укупном износу од 79.690.000,00 динара.  

 

У складу са предлогом Комисије о расподели средстава, заменик начелника Градске управе града 
Београда – секретар Секретаријата за информисање, одлучио је да се средства доделе 

учесницима Конкурса у укупном износу од 79.690.000,00 динара за реализацију следећих 
подржаних пројеката: 

 
1. Подносилац пријаве, Глас нације д.о.о, Масариков трг 16, Београд,  доставио је у 

предвиђеном року  пројекат „Духовна страна Београда", који је запримљен 31.1.2020. године, 

чија је укупна вредност 3.600.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 
2.800.000,00 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 због разрађености и 
изводљивости плана реализације пројекта, којим се остварује критеријум јавног интереса у 

области јавног информисања, а складу са члану 18. став 2. тачка 2. алинеја 4. 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 2.100.000,00 динара. 

 
2. Подносилац пријаве, Удружење "Центар за истраживање миграција", Влајковићева 

17, Београд,  доставио је у предвиђеном року  пројекат „ТВ продукција Хроника националних 
мањина", који је запримљен 12.2.2020. године, чија је укупна вредност 7.278.000,00 динара и 

предложио суфинансирање истог у износу од 912.000,00 динара. Комисија је једногласно 

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. 

Правилника. Наиме, пројектом се остварује намена конкурса предвиђена чланом 18. став 2. тачка 
1. алинеја 2. Правилника, с обзиром да је усклеђен пројекат са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група, у складу са чланом 18. став. 2. тачка 1. алинеја 3. 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 300.000,00 динара. 
 

3. Подносилац пријаве, Регионални инфо центар, Љермонтова 2/16, Београд,  доставио 

је у предвиђеном року пројекат „Побољшање информисања младих ЛГБТ особа у Београду", 
који је запримљен 14.2.2020. године, чија је укупна вредност 1.580.700,00 динара и предложио 

суфинансирање истог у износу од 715.350,00 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 
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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. 

Правилника. Наиме, пројекат је усклађен са реалним проблемима, потребама и приоритетима 
циљних група, што је и предвиђено чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 3. Правилника, с обзиром 

да је у пројекту, у складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника оправдан предлог 

буџета у односу на циљ и пројектне активности. 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 400.000,00 динара. 
 

4. Подносилац пријаве, Друштво за радио и телевизијске активности "Kopernikus cable 
network" д.о.о., Душанова 45, Ниш,  доставио је у предвиђеном року  пројекат „Београд 

европски културни бисер", који је запримљен 14.2.2020. године, чија је укупна вредност 

2.505.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 1.250.000,00 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 изводљивости којим се утиче на одрживост 
пројекта, односно позитивне ефекте пројекта који се настављају након што се оконча подршка, 

а складу са члану 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 650.000,00 динара. 

 
5. Подносилац пријаве, Video calibration д.о.о., Веспучијева 27/63, Београд,  доставио је у 

предвиђеном року  пројекат „Дуално образовање", који је запримљен 18.2.2020. године, чија је 
укупна вредност 12.552.000,00 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 значаја пројекта 
кроз заступљеност иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа, а 

складу са чланом 18. став 2. 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 5.685.000,00 динара. 
 

6. Подносилац пријаве, Издавачко предузеће "Наш печат" а.д., Дипломатска колонија 4, 

Београд,  доставио је у предвиђеном року  пројекат „Дух културе и светла српске престонице", 
који је запримљен 18.2.2020. године, чија је укупна вредност 1.358.651,10 динара и предложио 

суфинансирање истог у износу од 1.086.920,88 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 намени конкурса с обзриом да је 

разрађен и изводљив план реализације пројекта са становишта утицаја и изводљивости,  што је 
и предвиђено чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 4. 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 750.000,00 динара. 
 

7. Подносилац пријаве, Предузеће за аудио и тв продукцију Зофин д.о.о. Београд - 
Раковица, Снежане Хрепевник 45, Београд, доставио је у предвиђеном року пројекат 

„Култура кроз време", који је запримљен 18.2.2020. године, чија је укупна вредност 12.787.000,00 

динара и предложио суфинансирање истог у износу од 6.000.000,00 динара. Комисија је већином 
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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 остварује се циљ јавног информисања са 
становишта разрађености и изводљивости плана реализације пројекта,  у складу са чланом 18. 

став 2. тачка 2. алинеја 4. 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 5.850.000,00 динара. 
 

8. Подносилац пријаве, Савез Срба из региона, Отона Жупанчића 14, Београд,  доставио 

је у предвиђеном року  пројекат „Српско коло Београд", који је запримљен 18.2.2020. године, 
чија је укупна вредност 761.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 

540.000,00 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 
остварује се циљ јавног информисања са становишта мерљивости индикатора који омогућавају 

праћење реализације пројекта,  у складу са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 3. 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 200.000,00 динара. 

 
9. Подносилац пријаве, Радиодифузно предузеће Студио Б д.о.о. Беогад, Масарикова 5, 

Београд,  доставио је у предвиђеном року  пројекат „Живот у Београду", који је запримљен 
18.2.2020. године, чија је укупна вредност 12.675.000,00 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 остварује се намена конкурса с обзиром на усклађеност планираних 
активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група,  у складу са 

чланом 18. став 2. тачка 2. 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 4.300.000,00 динара. 
 

10. Подносилац пријаве, НИД Компанија Новости а.д. Беогад, Трг Николе Пашића 7, 

Београд,  доставио је у предвиђеном року  пројекат „Београд - град са душом", који је 
запримљен 18.2.2020. године, чија је укупна вредност 2.586.639,19 динара и предложио 

суфинансирање истог у износу од 2.000.000,00 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 остварује се намена и циљ конкурса са становишта 

буџета и оправданости трошкова са прецизним и разрађеним буџетом пројекта, који показује 
усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима, што је и предвиђено у члан 18. 

став 2. тачка 4. алинеја 1. Правилника. У складу са предлогом Комисије захтев за суфинансирање 

пројекта се прихвата у целини, те су одобрена средства за реализацију наведеног пројекта у 
износу од 2.000.000,00 динара. 

 
11. Подносилац пријаве, Инфо ИТ медиа д.о.о., Теразије 5/7, Београд, доставио је у 

предвиђеном року  пројекат „Упознајте градове и општине у Србији - Београд - година рекордних 

улагања", који је запримљен 18.2.2020. године, чија је укупна вредност 5.107.590,00 динара и 
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предложио суфинансирање истог у износу од 4.000.000,00 динара. Дана 24.2.2020. године 
достављено је обавештење о допуни документације, у виду визуелног приказа, који је достављен 

у року, 26.2.2020. године. 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 остварује се намена конкурса са становишта 
организационих и управљачких способности предлагача пројекта, као и неопходних ресурса за 

реализацију пројекта, у складу са чланом 18. став 2. тачка 3. алинеја 1. и 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 2.900.000,00 динара. 

 
12. Подносилац пријаве, Инсајдер Тим д.о.о., Теразије 5/7, Београд,  доставио је у 

предвиђеном року  пројекат „Моја азбука Београда - тридесет познатих личности о главном граду 
од А до Ш", који је запримљен 18.2.2020. године, 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 

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 остварује се циљ јавног информисања са становишта 

значаја пројекта с обрзиром на заступљеност иновативног елемента у пројекту и новинарско 

истраживачког приступа,  у складу са чланом 18. став 2. 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 3.000.000,00 динара. 
 

13. Подносилац пријаве, "ALO media System" д.о.о. Београд, Косовска 26/III, Београд,  

доставио је у предвиђеном року  пројекат „Наш Београд", који је запримљен 18.2.2020. године, 
чија је укупна вредност 20.740.500,00 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 остварује се намена конкурса са становишта стручних и професионалних 

референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима 
пројекта,  у складу са чланом 18. став 2. тачка 3. алинеја 3. 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 5.700.000,00 динара. 
 

14. Подносилац пријаве, Радиo Новости д.о.о., Трг Николе Пашића 7/10, Београд,  
доставио је у предвиђеном року  пројекат „Наш бели и зелени град", који је запримљен 18.2.2020. 

године, чија је укупна вредност 912.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу 

од 728.000,00 динара. 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 остварује се намена конкурса са становишта 

прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност прецвиђеног трошка са 

пројектним активностима,  у складу са чланом 18. став 2. 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 600.000,00 динара. 
 

15. Подносилац пријаве, Удружење "Хумани тим", Нушићева 6, Београд,  доставио је у 

предвиђеном року  пројекат „Ваздух који дишемо", који је запримљен 19.2.2020. године, чија је 
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укупна вредност 10.032.000,00 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. 

Предлогом пројекта доприноси се остваривању јавног интереса у обаласти јавног информисања 
с обзриом да је пројекат усклађен са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних 

група,  што је и предвиђено чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 3. 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. 

 
16. Подносилац пријаве, Владимир Илић ПР Аудио-видео продукција "VI PRODUCTION", 

Челебићка 3и, Раковица,  доставио је у предвиђеном року  пројекат „Рекреација, здравље 
Београђана", који је запримљен 19.2.2020. године, чија је укупна вредност 12.595.000,00 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 позитивних ефеката пројекта који се настављају након што се оконча подршка,  што 

је и предвиђено 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 5.800.000,00 динара. 
 

17. Подносилац пријаве, Предузеће за аудио и ТВ продукцију "Brender" д.о.о. Београд, 

Милоша Јанковића 3, Београд,  доставио је у предвиђеном року  пројекат „Победници 
Београда", који је запримљен 19.2.2020. године, чија је укупна вредност 12.630.000,00 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 мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта, како је и 
предвиђено чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 3. 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. 
 

18. Подносилац пријаве, Радиодифузно предузеће Студио Б д.о.о. Београд, Масарикова 
5, Београд,  доставио је у предвиђеном року  пројекат „Интернет - данашњи начин одрастања", 

који је запримљен 19.2.2020. године, чија је укупна вредност 12.465.000,00 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  утицаја и изводљивости кроз разрађеност и изводљивост плана реализације 
пројекта, како је и предвиђено чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 4. 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 4.195.000,00 динара. 
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19. Подносилац пријаве, Удружење "Amicus", Др Миливоја Петровића бр. 15, Београд,  
доставио је у предвиђеном року  пројекат „Превенција, реч или начин живота", који је запримљен 

19.2.2020. године, чија је укупна вредност 9.512.000,00 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. 

Предлогом пројекта доприноси се остваривању намене конкурса са кроз идентификоване и јасно 
дефинисане потребе циљних група, што је и предвиђено чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 4. 

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 1.510.000,00 
динара. 

 
20. Подносилац пријаве, Радиодифузно предузеће Студио Б доо, Масарикова 5, Београд,  

доставио је у предвиђеном року  пројекат „У служби грађана", који је запримљен 19.2.2020. 

године, чија је укупна вредност 12.210.000,00 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 јавног интереса у обаласти јавног информисања 
с обзриом да се пројектом остварују позитивни ефекти који ће се наставити након што се оконча 

подршка са становишта утицаја и разрађености пројекта,  а све како је предвиђено 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 4.460.000,00 динара. 
 

21. Подносилац пријаве, Видеотон д.о.о., Војводе Степе бр. 416, Београд, доставио је у 
предвиђеном року пројекат "Зелено је здраво", који је запримљен 19.2.2020. године, чија је 

укупна вредност 12.663.000,00 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 кроз идентификоване и јасно 

дефинисане потребе циљних група,  што је и предвиђено чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 4. 
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. 

 

22. Подносилац пријаве, Предузеће за информисање и маркетинг "Студио Маг" д.о.о., 
Белопољска 35в, Београд,  доставио је у предвиђеном року  пројекат "Лепо лице престонице", 

који је запримљен 19.2.2020. године, чија је укупна вредност 10.465.000,00 динара и предложио 
суфинансирање истог у износу од 5.131.000,00 динара. Комисија је већином гласова подржала 

предлог пројекта. Наведени пројекта 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 остварује се намена конкурса са становишта степена 
развојне и финансијске одрживости пројекта, у складу са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 4. 

Правилника. У складу са предлогом Комисије захтев за суфинансирање пројекта се не прихвата 
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у целини, те су одобрена средства за реализацију наведеног пројекта у износу од 650.000,00 
динара. 

 
23. Подносилац пријаве, Привредно друштво за радиодифузну делатност НАКСИ д.о.о., 

Бежанијских илегалаца бр. 26, Београд,  доставио је у предвиђеном року  пројекат "Легенде 

Београда", који је запримљен 19.2.2020. године, чија је укупна вредност 2.464.000,00 динара и 
предложио суфинансирање истог у износу од 1.970.000,00 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 кроз усклaђеност пројекта са степеном 

развојне и финансијске одрживости пројекта, у складу са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 5. 
Правилника. Предлогом пројекта остварује се намена конкурса са становишта стручних и 

професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и 
активностима пројекта, у складу са чланом 18. став 2. тачка 3. алинеја 3. 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 1.000.000,00 динара. 
 

24. Подносилац пријаве, Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и 
телевизију HAPPY TV д.о.о., Александра Дубчека 14, Београд,  доставио је у предвиђеном 

року  пројекат "Прело у Београду", који је запримљен 19.2.2020. године, чија је укупна вредност 
11.129.662,20 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 5.510.000,00 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 je већином гласова подржала предлог пројекта и мишљења је 
да се предлогом пројекта остварује у целости критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника. 

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

јавног информисања. Комисија је већином гласова подржала предлог пројекта и мишљења је да 
се предлогом пројекта остварује циљ намене конкурса у складу са чланом 18. став 2. тачка 1. 

алинеја 4. Правилника, односно према становишту идентификованих и јасно дефинисаних 
потреба циљних група са критеријумом значаја пројекта. 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 2.500.000,00 динара. 
 

25. Подносилац пријаве, Заштита потрошача, Прешевска 61, Београд,  доставио је у 
предвиђеном року  пројекат "Смањење загађења ваздуха кроз унапређење енергетске 

ефикасности у Београду", који је запримљен 19.2.2020. године, чија је укупна вредност 
550.950,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 424.500,00 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 остварује се намена 

конкурса са становишта степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе, у 
складу са чланом 18. став 2. 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 200.000,00 динара. 

 
26. Подносилац пријаве, БУМ БУМ 2007 д.о.о, Милентија Поповића 24А/5, Београд,  

доставио је у предвиђеном року пројекат „Здравље Београђана на првом месту", који је 

запримљен 19.2.2020. године, чија је укупна вредност 700.000,00 динара и предложио 
суфинансирање истог у износу од 560.000,00 динара. Дана 24.2.2020. године достављено је 

обавештење о допуни документације, у виду визуелног приказа, који је достављен и запримљен 
2.3.2020. 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 
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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 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 остварује се намена конкурса са становишта степена утицаја пројекта на 
квалитет информисања циљне групе, 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 400.000,00 

динара. 
 

27. Подносилац пријаве, Страхиња Вујадиновић ПР производња кинематографских дела, 

аудио-визуелних производа и телевизијског програма "News Media Team", Булевар 
Михајла Пупина 165 б, Београд,  доставио је у предвиђеном року  пројекат "Београд некад и 

сад", који је запримљен 19.2.2020. године, чија је укупна вредност 2.501.326,70 динара и 
предложио суфинансирање истог у износу од 2.000.000,00 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 остварује се намена конкурса са становишта степена 
развојне и финансијске одрживости пројекта, 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 950.000,00 
динара. 

 
28. Подносилац пријаве, Телевизија спорта и здравља СОС Канал Плус д.о.о. Београд, 

Булевар Војводе Мишића 39А, Београд,  доставио је у предвиђеном року  пројекат "Спортом 

за сигурну будућност Београда", који је запримљен 20.2.2020. године, чија је укупна вредност 
11.988.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 5.994.000,00 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 остварује се намена 
конкурса са становишта разрађености и изводљивости плана реализације пројекта, у складу са 

чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 4. 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 2.100.000,00 динара. 

 
29. Подносилац пријаве, Телевизија спорта и здравља СОС Кнал Плус д.о.о. Београд, 

Булевар Војводе Мишића 39А, Београд,  доставио је у предвиђеном року  пројекат "Фабрика 
здравља", који је запримљен 20.2.2020. године, чија је укупна вредност 4.001.000,00 динара и 

предложио суфинансирање истог у износу од 3.195.000,00 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 остварује се намена конкурса са становишта степена 

развојне и финансијске одрживости пројекта, 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 2.100.000,00 

динара. 
 

30. Подносилац пријаве, Предузеће за информисање Инфо 24 Медиа д.о.о., Мајке 

Јевросиме 29/19, Београд, доставио је у предвиђеном року пројекат „Београдски осмеси", 
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који је запримљен 20.2.2020. године, чија је укупна вредност 8.882.000,00 динара и предложио 
суфинансирање истог у износу од 4.444.000,00 динара. 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 у целости критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника, и то: 
мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области 

јавног информисања. Пројекат је усклађен са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, 
односно економском оправданошћу предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности. У 

пројекту је испуњен и критеријум који се односи на степен утицаја пројекта на квалитет 
информисања циљне групе, како је предвиђено чланом 18. став 2. 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 1.000.000,00 
динара. 

 
31. Подносилац пријаве, Синдикат новинара Србије, Ресавска 28, Београд,  доставио је у 

предвиђеном року  пројекат "Новинарство у престоници - између приватног и јавног интереса", 

који је запримљен 20.2.2020. године, чија је укупна вредност 584.000,00 динара и предложио 
суфинансирање истог у износу од 464.000,00 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 остварује се намена конкурса са становишта 
стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним 

циљевима и активностима пројекта, у складу са чланом 18. став 2. тачка 3. алинеја 3. 
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 240.000,00 

динара. 
 

32. Подносилац пријаве, Удружење грађана "Постани видљив", Змајевачка 58/10, 
Београд,  доставио је у предвиђеном року пројекат „Особе са инвалидитетом у ратовима за 

слободу", који је запримљен 20.2.2020. године, чија је укупна вредност 4.800.000,00 динара и 

предложио суфинансирање истог у износу од 2.400.000,00 динара. 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 остварују у целости критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника, 
и то: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области 

јавног информисања. Пројекат је усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 4. Правилника, 

односно са критеријумом мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације 
пројекта. Наиме, предлогом пројекта је прецизно разрађен буџет пројекта, који показује 

усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима, што је превдиђено у члану 18. 
став 2. 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 300.000,00 динара. 
 

33. Подносилац пријаве, "Видеонет" д.о.о., Његошева 21/3, Београд,  доставио је у 
предвиђеном року пројекат „"У њиховим ципелама" - веб пројекат намењен информисању 

јавности на територији Београда, превасходно младих, о табу темама менталног здравља - 
анксиозности и депресије и ризицима који вребају у онлине сфери и разној понуди стручњака и 

(не)стручњака, а којих морају бити свесни када се одлучују да потраже помоћ, као и 

препознавању правих облика помоћи за решавање психичких тегоба", који је запримљен 
20.2.2020. године, чија је укупна вредност 1.800.000,00 динара и предложио суфинансирање 

истог у износу од 930.000,00 динара. 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 je већином гласова подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта 
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остварује у целости критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника. и то: мера у којој је 
предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања. Предлогом пројеката остварују се критеријуми предвиђени у члану 18. став 2. 
тачка 2. алинеја 4. Правилника, односно критеријум разрађености и изводљивости плана 

реализације пројекта и у складу са чланом 18. став. 2. тачка 3. алинеја 2. са становишта 

капацитета испуњен је критеријум неопходних ресурса за реализацију пројекта. 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 500.000,00 динара. 
 

34. Подносилац пријаве, Привредно друштво Media Link New doo, Отона Жупанчића 21, 
Београд,  доставио је у предвиђеном року  пројекат "ТВ серијал: спортске звезде Београда", 

који је запримљен 20.2.2020. године, чија је укупна вредност 6.150.000,00 динара и предложио 

суфинансирање истог у износу од 3.050.000,00 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 остварује се намена конкурса са становишта степена 

развојне и финансијске одрживости пројекта, 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 2.000.000,00 
динара. 

 

35. Подносилац пријаве, Удружење новинара Србије, Ресавска 28/1, Београд, доставио је 
у предвиђеном року  пројекат "Београдски колекционари - уметност између приватног и јавног", 

који је запримљен 20.2.2020. године, чија је укупна вредност 705.600,00 динара и предложио 
суфинансирање истог у износу од 552.000,00 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 остварује се намена конкурса са становишта значаја 

пројекта који се огледа у заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско 
истраживачком приступу, у складу са чланом 18. став 2. 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 550.000,00 динара. 

 
36. Подносилац пријаве, Adria Media Mаgazine d.o.o. Beograd, Влајковићева 8, Београд,   

доставио је у предвиђеном року  пројекат "Слојеви престоничке прошлости", који је запримљен 

20.2.2020. године, чија је укупна вредност 2.001.810,00 динара и предложио суфинансирање 
истог у износу од 1.000.000,00 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 остварује се намена конкурса са становишта утицаја и изводљивости кроз 
услађеност планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних 

група, у складу са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 1. Правилника. У складу са предлогом 
Комисије захтев за суфинансирање пројекта се прихвата у целини, те су одобрена средства за 

реализацију наведеног пројекта у износу од 1.000.000.000,00 динара. 

 
37. Подносилац пријаве, Adria Media Group d.o.o. Beograd, Влајковићева 8, Београд,   

доставио је у предвиђеном року  пројекат "За детињство без вршњачког насиља", који је 
запримљен 20.2.2020. године, чија је укупна вредност 1.649.450,00 динара и предложио 

суфинансирање истог у износу од 1.000.000,00 динара. Комисија је већином гласова подржала 

предлог пројекта. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у 
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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 остварује се намена конкурса са становишта 

усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, у 
складу са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 3. Правилника. У складу са предлогом Комисије 

захтев за суфинансирање пројекта се прихвата у целини, те су одобрена средства за реализацију 
наведеног пројекта у износу од 1.000.000.000,00 динара. 

 
38. Подносилац пријаве, Adria Media Group d.o.o. Beograd, Влајковићева 8, Београд,   

доставио је у предвиђеном року  пројекат "Београд - треће доба", који је запримљен 20.2.2020. 

године, чија је укупна вредност 3.097.648,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу 
од 1.500.000,00 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. 

Предлогом пројекта остварује се намена конкурса са становишта заступљености иновативног 
елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа, у складу са чланом 18. став 2. 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 

1.000.000.000,00 динара. 

 
Подносилац пријаве, Adria Media Group d.o.o. Beograd, Влајковићева 8, Београд, доставио 

је у предвиђеном року пројекат „Да нам буде више беба", који је запримљен 20.2.2020. године, 
чија је укупна вредност 2.115.070,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 

1.100.000,00 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 остварује се намена конкурса са становишта разрађености и изводљивости 
плана реализације пројекта, у складу са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 4. Правилника. У 

складу са предлогом Комисије захтев за суфинансирање пројекта се прихвата у целини, те су 
одобрена средства за реализацију наведеног пројекта у износу од 1.100.000,00 динара. 

 
У складу са предлогом Комисије о расподели средстава, заменик начелника Градске управе града 

Београда – секретар Секретаријата за информисање, одлучио је да се не доделе средства 

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

 
1.Подносилац пријаве, Пет магазине д.о.о, Крунска 83а, Београд,  доставио је у 

предвиђеном року пројекат „Београд зелени град", који је запримљен 7.2.2020. године, чија је 

укупна вредност 1.353.200,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 631.600,00 
динара. 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 већином гласова 

није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости 
критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника, и то: мера у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није 

усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 3. Правилника, односно мерљивост индикатора 
који омогућавају праћење реализације пројекта. Такође, у пројекту нису усклађене планиране 

активности са циљевима, очекиваним  резултатима и потребама циљних група, како је 
предвиђено чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 1. Правилника. У складу са предлогом Комисије 

пројекат се не подржава. 
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2.Подносилац пријаве, "Agrobusiness" д.о.о, Скерлићевa 24, Београд,  доставио је у 
предвиђеном року пројекат „Шта једемо?", који је запримљен 12.2.2020. године, чија је укупна 

вредност 1.288.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 870.000,00 динара. 
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 већином гласова није подржала 
предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости критеријуми 

предвиђени у члану 18. Правилника. и то: мера у којој је предложена пројектна активност 
подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са 

чланом 18. став 1. тачка 2. алинеја 2. Правилника, односно степеном утицаја пројекта на 
квалитет информисања циљне групе. Такође, није испуњен критеријум капацитета са 

становишта стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговорају 

предложеним циљевима и активностима пројекта, а што је предвиђено чланом 18. став 1. тачка 
3. алинеја 3. Правилника. У складу са предлогом Комисије пројекат се не подржава. 

 
3. Подносилац пријаве, Регионални инфо центар, Љермонтова 2/16, Београд,  доставио 

је у предвиђеном року пројекат „Имплементација препорука за медије о изваштавању о транс 

особама", који је запримљен 14.2.2020. године, чија је укупна вредност 1.324.000,00 динара и 
предложио суфинансирање истог у износу од 468.000,00 динара. Дана 24.2.2020. године 

достављено је обавештење о допуни документације, у виду визуелног приказа, који није 
достављен уз образложење да се не ради о производњи медијског садржаја, већ да је у питању 

пројекат везан за професионалне и етичке стандарде, чиме се не остварује намена конкурса 
предвиђена чланом 18. Правилника. Узимајући у обзир наведено, као и то да није достављена 

допуна и након накнадног рока, а у складу са чланом 11. став. 2. Правилника, пројекат учесника 

конкурса који у накнадно одређеном року не достави тражену документацију, не разматра се. 
 

4.Подносилац пријаве, Регионални инфо центар, Љермонтова 2/16, Београд,  доставио је 
у предвиђеном року пројекат „Српски писци  у раљама домаћег издаваштва", који је запримљен 

14.2.2020. године, чија је укупна вредност 1.101.000,00 динара и предложио суфинансирање 

истог у износу од 444.000,00 динара. 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 већином гласова није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом 

пројекта не остварује у целости критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника. и то: мера у 

којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 
информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 1. Правилника, 

односно усклађеност плалнираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и 
потребама циљних група према степену утицаја и изводљивости пројекта. Наиме, са становишта 

капацитета нема довољно неопходних ресурса за реализацију пројекта, како је предвиђено 
чланом 18. став 2. тачка 3. алинеја 2. Правилника. У складу са предлогом Комисије пројекат се 

не подржава. 

 
5.Подносилац пријаве, Удружење грађана "Емблема", Балканска 6/1, Димитровград,  

доставио је у предвиђеном року  пројекат „Бугари - важна нит у историјском ткању и истрајвању 
Београда", који је запримљен 18.2.2020. године, чија је укупна вредност 962.950,00 динара и 

предложио суфинансирање истог у износу од 750.000,00 динара. 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 већином гласова није подржала предлог пројекта и мишљења 
је да се предлогом пројекта не остварују у целости критеријуми предвиђени у члану 18. 

Правилника. и то: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. 

алинеја 1. Правилника, односно усклађеност пралнираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група према степену утицаја и изводљивости пројекта. Наиме, 
са становишта капацитета нема довољно неопходних ресурса за реализацију пројекта, како је 

предвиђено чланом 18. став 2. тачка 3. алинеја 2. Правилника. У складу са предлогом Комисије 
пројекат се не подржава. 
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6. Подносилац пријаве, Лагуна Етар д.о.о., Ресавска 33, Београд,  доставио је у предвиђеном 
року пројекат „Споменици којима се дивимо", који је запримљен 18.2.2020. године, чија је укупна 

вредност 1.200.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 960.000,00 динара. 
Дана 24.2.2020. године достављено је обавештење о допуни документације, у виду изјаве да ли 

наступају као издавачи медија или продукција, која је достављена и запримељена 25.2.2020. 

године. 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 већином гласова 
није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварују у целости 

критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника. и то: мера у којој је предложена пројектна 
активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није 

усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 4. Правилника, односно идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група. У пројекту нису усклађене планиране активности са 
циљевима, очекиваним  резултатима и потребама циљних група, како је предвиђено чланом 18. 

став 2. тачка 2. алинеја 1. Правилника.  У складу са предлогом Комисије пројекат се не подржава. 
 

7. Подносилац пријаве, Предузеће за информисање и маркетинг "Студио Маг" д.о.о., 

Белопољска 35в, Обреновац, доставио је у предвиђеном року пројекат "Када растеш, не мора 
да боли", који је запримљен 19.2.2020. године, чија је укупна вредност 2.870.000,00 динара и 

предложио суфинансирање истог у износу од 2.170.000,00 динара. 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 већином гласова није подржала предлог пројекта и мишљења 

је да се предлогом пројекта не остварује у целости критеријуми предвиђени у члану 18. 

Правилника. и то: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 3. 

алинеја 2. Правилника, односно неопходних ресурса за реализацију пројекта са  становишта 
капацитета. У пројекту није испуњен критеријум мерљивости индикатора који омогућавају 

праћење реализације пројекта, што је предвиђено чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 3. 

Правилника. У складу са предлогом Комисије пројекат се не подржава. 
 

8. Подносилац пријаве, Предузеће "Ева" д.о.о. Пројектно - графичко Младеновац, Јаше 
Продановића 1, Београд,  доставио је у предвиђеном року пројекат "Удружења - корак ка 

бољем друштву", који је запримљен 19.2.2020. године, чија је укупна вредност 1.397.218,00 

динара и предложио суфинансирање истог у износу од 892.018,00 динара. 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 већином гласова није подржала предлог пројекта и 

мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости критеријуми предвиђени у члану 
18. Правилника. и то: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. 

алинеја 3. Правилника, односно утицај и изводљивост са становишта разрађености и 
изводљивости плана реализације пројекта. У пројекту није прецизно разрађен буџет пројекта 

који показује неусклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима, како је 
предвиђено чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 1. Правилника. У складу са предлогом Комисије 

пројекат се не подржава. 

 
9. Подносилац пријаве, Удружење Шанса за родитељство, Сланачки пут 98, Београд,  

доставио је у предвиђеном року пројекат „Магазин Шанса за родитељство", који је запримљен 
19.2.2020. године, чија је укупна вредност 1.624.000,00 динара и предложио суфинансирање 

истог у износу од 1.292.200,00 динара. 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 већином гласова није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом 
пројекта не остварује у целости критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника. и то: мера у 

којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 
информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 1. Правилника, 

односно усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и 

потребама циљних група. Такође, у пројекту није испуњен критеријум који се односи на 
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прецизност и разрађеност буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са 
пројектним активностима, како је предвиђено чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 1. Правилника. 

У складу са предлогом Комисије пројекат се не подржава. 
 

10. Подносилац пријаве, Фондација за заштиту завичајног наслеђа Подунавских Шваба, 

Андреја Волног 1А, Сремски Карловци  доставио је у предвиђеном року пројекат "Издавање 
часописа ФЕНСТЕР - један број - свеске", који је запримљен 19.2.2020. године, чија је укупна 

вредност 395.700,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 315.200,00 динара. 
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 већином гласова није подржала 

предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости критеријуми 

предвиђени у члану 18. Правилника. и то: мера у којој је предложена пројектна активност 
подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са 

чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 4. Правилника, односно разрађености и изводљивости плана 
реализације пројекта у складу са становишта утицаја и степена изводљивости. У пројекту није 

испуњен критеријум стручних и професионалних референци предлагача пројекта са становишта 

капацитета, како је предвиђено чланом 18. став 2. тачка 3. алинеја 3. Правилника. У складу са 
предлогом Комисије пројекат се не подржава. 

 
11. Подносилац пријаве, Друштво са ограниченом одговорношћу Linea electronics за 

производњу и услуге Нови Сад Пословна јединица KTV маркетинг Зрењанин, Цара 
Душана бр. 23, Зрењанин, доставио је у предвиђеном року пројекат "Пулс Београда", који је 

запримљен 19.2.2020. године, чија је укупна вредност 6.000.920,00 динара и предложио 

суфинансирање истог у износу од 3.000.000,00 динара. 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 већином гласова није подржала предлог пројекта и мишљења је да се 

предлогом пројекта не остварује у целости критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника, и 

то: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области 
јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 2. 

Правилника, односно степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе са 
становишта утицаја и изводљивости. У пројекту није испуњен критеријум неопходних ресурса за 

реализацију пројекта са становишта капацитета за његову реализацију, како је предвиђено 

чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 4. Правилника. У складу са предлогом Комисије пројекат се 
не подржава. 

 
12. Подносилац пријаве, Производно привредно друштво са ограниченом одговорношћу 

за производњу трговину услуге и кооперације Пронађите на Чукарици, Илије 
Ђуричића бр. 40, Београд, доставио је у предвиђеном року пројекат "Пронађите на Чукарици", 

који је запримљен 19.2.2020. године, чија је укупна вредност 5.415.000,00 динара и предложио 

суфинансирање истог у износу од 1.083.000,00 динара. 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 већином гласова није подржала предлог пројекта и мишљења је да се 

предлогом пројекта не остварује у целости критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника, и 

то: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области 
јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 4. 

Правилника, односно идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група. У пројекту, 
такође, није испуњен критеријум који се односи на економску оправданост буџета у односу на 

циљ и пројектне активности, како је предвиђено чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. 
Правилника. У складу са предлогом Комисије пројекат се не подржава. 

 

13.Подносилац пријаве, Друштво за новинско издравачку делатност Дан Граф д.о.о., 
Алексе Ненадовића 19-23, Београд, доставио је у предвиђеном року пројекат "Београд, 

зелена република!", који је запримљен 19.2.2020. године, чија је укупна вредност 1.816.000,00 
динара и предложио суфинансирање истог у износу од 1.450.000,00 динара. 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 
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етичким медијским стандардима. Комисија већином гласова није подржала предлог пројекта и 
мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости критеријуми предвиђени у члану 

18. Правилника. и то: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. 

алинеја 1. Правилника, односно критеријумом који се односи на усклађеност планираних 

активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама цињних група. У пројекту, 
такође, није испуњен критеријум који се односи на неопходне ресурсе за реализацију пројекта, 

како је предвиђено чланом 18. став 2. тачка 3. алинеја 2. Правилника. У складу са предлогом 
Комисије пројекат се не подржава. 

 
14. Подносилац пријаве, Драган Ђорђевић ПР, Агенција за аудио и видео продукцију 

ШАРФ, Арчибалда Рајса 40б, Београд,  доставио је у предвиђеном року  пројекат 

„Документарни серијал Цркве и манастири Београда", који је запримљен 19.2.2020. године, чија 
је укупна вредност 5.850.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 

2.760.000,00 динара. 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 већином 

гласова није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у 
целости критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника. и то: мера у којој је предложена 

пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат 
није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 1. Правилника, односно усклађеност 

пралнираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група 
према степену утицаја и изводљивости пројекта. Наиме, са становишта економске оправданости 

предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности није испуњен критеријум буџета и 

оправданости трошкова, како је предвиђено чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника. 
У складу са предлогом Комисије пројекат се не подржава. 

 
 

15. Подносилац пријаве, Удружење Еутопија, Господска 15/3, Београд,  доставио је у 

предвиђеном року  пројекат "Истраживање корупције и сукоба интереса у извршним органима 
Града Београда и градских општина", који је запримљен 19.2.2020. године, чија је укупна 

вредност 12.000.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 4.200.000,00 
динара. 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 већином гласова 
није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости 

критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника. и то: мера у којој је предложена пројектна 
активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није 

усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 1. Правилника, односно усклађеност планираних 
активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група према степену 

утицаја и изводљивости пројекта. Наиме, са становишта економске оправданости предлога 

буџета у односу на циљ и пројектне активности није испуњен критеријум прецизности и 
разрађености буџета пројекта, који показују усклађенот предвиђеног трошка са пројектним 

активностима, као ни оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности, 
како је предвиђено чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника.  У складу са предлогом 

Комисије пројекат се не подржава. 

 
16. Подносилац пријаве, Вук Илић ПР Агенција за израду и одржавање веб портала 

Локалне новине Обреновац, Милоша Обреновића 70, Обреновац,  доставио је у 
предвиђеном року  пројекат "Интернет и друштвене мреже у служби информисања Београда 

2020", који је запримљен 19.2.2020. године, чија је укупна вредност 510.000,00 динара и 
предложио суфинансирање истог у износу од 400.000,00 динара. 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 већином гласова није подржала предлог пројекта и мишљења 

је да се предлогом пројекта не остварује у целости критеријуми предвиђени у члану 18. 
Правилника. и то: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 3. 

алинеја 1. Правилника, односно према становишту степена организационих и управљачких 
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способности предлагача пројекта према критeријуму капацитета у пројекту. Такође, у пројекту 
није усклађен критеријум степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе са 

становишта утицаја и изводљивости, како је предвиђено чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 2. 
Правилника. У складу са предлогом Комисије пројекат се не подржава. 

 

17. Подносилац пријаве, Ремарк ДПЦМ д.о.о., Светозара Марковића 17, Београд,  доставио 
је у предвиђеном року  пројекат „Развој и промоција нових интернет форми - подкасти 

"Задовољство у тексту" и "Ложење", видео серијал "Простори слободе", који је запримљен 
19.2.2020. године, чија је укупна вредност 2.950.000,00 динара и предложио суфинансирање 

истог у износу од 1.350.000,00 динара. 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 већином гласова није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом 
пројекта не остварује у целости критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника. и то: мера у 

којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 
информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 3. Правилника, 

односно са становишта мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта. 

Наиме, са становишта економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне 
активности није испуњен критеријум буџета и оправданости трошкова, како је предвиђено 

чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника. У складу са предлогом Комисије пројекат се 
не подржава. 

 
18.Подносилац пријаве, ПИВАС, агенција за радијску и телевизијску продукцију, 

Владимир Пешукић ПР, Београд, Војислава Илића 4, Београд,  доставио је у предвиђеном 

року  пројекат „Документарни серијал "Од Српске војске до војске Србије" портрети начелника 
генералштаба Српске војске", који је запримљен 19.2.2020. године, чија је укупна вредност 

9.360.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 4.410.000,00 динара. 
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 већином гласова није подржала 
предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости критеријуми 

предвиђени у члану 18. Правилника. и то: мера у којој је предложена пројектна активност 
подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са 

чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 3. Правилника, односно усклађеност пројекта са реалним 

проблемима, потребама и приоритетима циљних група са становишта значаја пројекта. Наиме, 
није испуњен критеријум економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне 

активности, како је предвиђено чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника. У складу са 
предлогом Комисије пројекат се не подржава. 

 
19. Подносилац пријаве, Друштво за туристички маркетинг "Paneuropa", Цвијићева 

28/15, Београд,  доставио је у предвиђеном року  пројекат „Истражи Београд! (Discover 

Belgrade)", који је запримљен 19.2.2020. године, чија је укупна вредност 4.130.000,00 динара и 
предложио суфинансирање истог у износу од 3.304.000,00 динара. 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 већином гласова није подржала предлог пројекта и мишљења 

је да се предлогом пројекта не остварује у целости критеријуми предвиђени у члану 18. 
Правилника. и то: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 3. 
алинеја 1. Правилника, односно са становишта капацитета, односно степена организационих и 

управљачких способности предлагача пројекта. Наиме, није испуњен критеријум економске 
оправданости предлога буџета пројекта у односу на циљ и пројектне активности, како је 

предвиђено чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника. У складу са предлогом Комисије 

пројекат се не подржава. 
 

20.Подносилац пријаве, Издавачко предузеће Архипелаг д.о.о. Београд, Булевар Зорана 
Ђинђића 161/23, Београд,  доставио је у предвиђеном року  пројекат „Београд у савременој 

европској књижевности", који је запримљен 20.2.2020. године, чија је укупна вредност 

820.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 400.000,00 динара. Наведени 
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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 већином гласова није подржала 
предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости критеријуми 

предвиђени у члану 18. Правилника. и то: мера у којој је предложена пројектна активност 

подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са 
чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 5. Правилника, односно са критеријумом степена развојне и 

финансијске одрживости пројекта. Пројектом није испуњен ни критеријум стручних и 
професионалних референи предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и 

активностима пројекта, како је предвиђено чланом 18. став 2. тачка 3. алинеја 3. Правилника. У 
складу са предлогом Комисије пројекат се не подржава. 

 

21.Подносилац пријаве, Информативно предузеће Радио Ваљево д.о.о. Београд, Мајке 
Јевросиме 29/9, Београд,  доставио је у предвиђеном року  пројекат „Чист ваздух за наше 

здравље", који је запримљен 20.2.2020. године, чија је укупна вредност 1.163.000,00 динара и 
предложио суфинансирање истог у износу од 920.000,00 динара. 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 већином гласова није подржала предлог пројекта и мишљења 

је да се предлогом пројекта не остварује у целости критеријуми предвиђени у члану 18. 
Правилника. и то: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. 
алинеја 2. Правилника, односно са становишта степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе. Пројектом није испуњен ни критеријум прецизности и разрађености 

буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектвним активностима, 
како је предвиђено чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 1. Правилника. У складу са предлогом 

Комисије пројекат се не подржава. 
 

22.Подносилац пријаве, Балкан кабловска ТВ Нови Сад, Футошки пут 51, Нови Сад,  

доставио је у предвиђеном року  пројекат „ЕКОБЕОГРАД - Улагање у еко систем ради унапређења 
здравља грађана", који је запримљен 20.2.2020. године, чија је укупна вредност 4.400.000,00 

динара и предложио суфинансирање истог у износу од 2.200.000,00 динара. 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 већином гласова није подржала предлог пројекта и 
мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости критеријуми предвиђени у члану 

18. Правилника. и то: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. 

алинеја 2. Правилника, односно са становишта степена утицаја пројекта на квалитет 
информисања циљне групе. Пројектом није испуњен ни критеријум мерљивости индикатора који 

омогућавају праћење реализације пројекта са становишта утицаја и изводљивости, како је 

предвиђено чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 3. Правилника. У складу са предлогом Комисије 
пројекат се не подржава. 

 
23. Подносилац пријаве, "Deep Blue" д.о.о., 10 Авијатичара 25, Београд,  доставио је у 

предвиђеном року  пројекат „Документарни серијал - Скадарлија срцу најмилија, портрети 

оркестара староградске музике", који је запримљен 20.2.2020. године, чија је укупна вредност 
9.400.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 3.760.000,00 динара. Дана 

24.2.2020. године достављено је обавештење о допуни документације, у виду визуелног приказа, 
који је достављен у року, 27.2.2020. године. 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 већином гласова није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом 

пројекта не остварује у целости критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника, и то: мера у 
којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 4. Правилника, 
односно са критеријумом идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група. 

Пројектом није испуњен ни критеријум усклађености планираних активности са циљевима, 



 

27 

очекиваним резултатима и поотребама циљних група, како је предвиђено чланом 18. став 2. 
тачка 2. алинеја 1. Правилника. У складу са предлогом Комисије пројекат се не подржава. 

  
24.Подносилац пријаве, "Ј&Ј production" д.о.о. Београд - Звездара, Ђуке Динић 7/35, 

Београд,  доставио је у предвиђеном року  пројекат „Гостољубље", који је запримљен 20.2.2020. 

године, чија је укупна вредност 5.618.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу 
од 2.808.000,00 динара. Дана 24.2.2020. године достављено је обавештење о допуни 

документације, у виду визуелног приказа, који је достављен у року, 28.2.2020. године. 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 већином гласова није подржала 

предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости критеријуми 

предвиђени у члану 18. Правилника, и то: мера у којој је предложена пројектна активност 
подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са 

чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 3. Правилника, односно са становишта значаја пројекта није 
испуњен критеријум ускађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима 

циљних група. Пројектом није испуњен ни критеријум степен развојне и финансијске одрживости 

пројекта, како је предвиђено чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 5. Правилника. У складу са 
предлогом Комисије пројекат се не подржава. 

 
25.Подносилац пријаве, "M&DJ COOL" д.о.о., Зрењанински пут 112Е, Београд,  доставио је 

у предвиђеном року  пројекат „Београд инфо 2020", који је запримљен 20.2.2020. године, чија је 
укупна вредност 875.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 700.000,00 

динара. Дана 24.2.2020. године достављено је обавештење о допуни документације, у виду 

визуелног приказа, који је достављен у року, 25.2.2020. године. 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 већином гласова није подржала предлог пројекта и мишљења 

је да се предлогом пројекта не остварује у целости критеријуми предвиђени у члану 18. 

Правилника, и то: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 3. 

алинеја 1. Правилника, односно са становишта степена организационих и управљачких 
способности предлагача пројекта. Пројектом није испуњен ни критеријум са становишта степена 

развојне и финансијске одрживости пројекта, како је предвиђено чланом 18. став 2. тачка 2. 

алинеја 5. Правилника. У складу са предлогом Комисије пројекат се не подржава. 
 

26. Подносилац пријаве, Друштво за промет и услуге "Fun box" д.о.о. , Стојана Аралице 
30/3, Београд,  доставио је у предвиђеном року  пројекат „Млади београдски поноси", који је 

запримљен 20.2.2020. године, чија је укупна вредност 2.032.000,00 динара и предложио 
суфинансирање истог у износу од 1.600.000,00 динара. Дана 24.2.2020. године достављено је 

обавештење о допуни документације, у виду изјаве да ли подносилац пројекта наступа као 

издавач медија или продукција, с обзиром да се није могло утврдити према наративном делу 
пријаве и остатка документације, која је достављена у року, 25.2.2020. године. 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 већином гласова није подржала 

предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости критеријуми 
предвиђени у члану 18. Правилника, и то: мера у којој је предложена пројектна активност 

подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са 
чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 4. Правилника, односно са критеријумом разрађености и 

изводљивости плана реализације пројекта. Пројектом није испуњен ни критеријум позитивних 
ефеката пројекта који би се настављали након што се оконча подршка, како је предвиђено 

чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 5. Правилника. У складу са предлогом Комисије пројекат се 

не подржава. 
 

27.Подносилац пријаве, Продукција група Мрежа д.о.о., Маршала Бирјузова 38, Београд,  
доставио је у предвиђеном року  пројекат „Историја коју нисмо учили - Београд у делима 

европских уметника и путописаца 19. века", који је запримљен 20.2.2020. године, чија је укупна 

вредност 2.960.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 1.470.000,00 
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динара. Дана 24.2.2020. године достављено је обавештење о допуни документације, у виду 
визуелног приказа, који је достављен у року, 25.2.2020. године. 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 већином гласова није подржала предлог пројекта и мишљења 

је да се предлогом пројекта не остварује у целости критеријуми предвиђени у члану 18. 
Правилника. и то: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. 
алинеја 4. Правилника, односно са критеријумом идентификованих и јасно дефинисаних потреба 

циљних група. Пројектом није испуњен ни критеријум прецизности и разрађености буџета 
пројекта, који показује услађеност предиђеног трошка са пројектним активностима, како је 

предвиђено чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 1. Правилника. У складу са предлогом Комисије 

пројекат се не подржава. 
 

28.Подносилац пријаве, Мултикултура Србије, Мала Врбница бб, Мала Врбница, 
Крушевац,  доставио је у предвиђеном року  пројекат „Права и могућности запошљавања 

инвалида рада у Београду", који је запримљен 20.2.2020. године, чија је укупна вредност 

252.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 200.000,00 динара. Дана 
24.2.2020. године достављено је обавештење о допуни документације, у виду визуелног приказа, 

који је достављен у року, 28.2.2020. године. 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 већином гласова није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом 

пројекта не остварује у целости критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника, и то: мера у 

којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 
информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 2. Правилника, 

односно са критеријумом степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе. 
Пројектом није испуњен ни критеријум степена развојне и финансијске одрживости пројекта, 

како је предвиђено чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 5. Правилника. У складу са предлогом 

Комисије пројекат се не подржава. 
 

29. Подносилац пријаве, ДОО Реорганизација Ниш,  Наде Томић 21, Ниш,  доставио је у 
предвиђеном року  пројекат „Какав ваздух дишу, шта једу и пију Београђани", који је запримљен 

20.2.2020. године, чија је укупна вредност 1.120.000,00 динара и предложио суфинансирање 

истог у износу од 800.000,00 динара. Дана 24.2.2020. године достављено је обавештење о допуни 
документације, у виду визуелног приказа, који је достављен у року, 28.2.2020. године. 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 већином гласова није подржала 
предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости критеријуми 

предвиђени у члану 18. Правилника, и то: мера у којој је предложена пројектна активност 

подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са 
чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 3. Правилника, односно са критеријумом усклађености 

пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група. Пројектом није 
испуњен ни критеријум степена неопходних ресурса за реализацију пројекта, како је предвиђено 

чланом 18. став 2. тачка 3. алинеја 2. Правилника. У складу са предлогом Комисије пројекат се 

не подржава. 
 

30.Подносилац пријаве, Новости дана.РС д.о.о. Ниш - Медијана,  Наде Томић 21, Ниш,  
доставио је у предвиђеном року  пројекат „Вакциниши се, заштити се", који је запримљен 

20.2.2020. године, чија је укупна вредност 1.578.000,00 динара и предложио суфинансирање 
истог у износу од 1.260.000,00 динара. 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 већином гласова није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом 

пројекта не остварује у целости критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника, и то: мера у 
којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 3. Правилника, 

односно са критеријумом мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације 
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пројекта. Пројектом није испуњен ни критеријум прецизности и разрађености буџета пројекта, 
који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима, како је предвиђено 

чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 1. Правилника. У складу са предлогом Комисије пројекат се 
не подржава. 

 

31.Подносилац пријаве, Привредно друштво "Radio Galaxy 2018" д.о.о. Лазаревац,  Браће 
Миловановић 4, Лазаревац,  доставио је у предвиђеном року  пројекат „У заједништву је успех 

- Јачање и унапређивање локалне и регионалне сарадње и подршка развоју околних општина 
(Унапређење у области информисања и развоја београдских општина)", који је запримљен 

20.2.2020. године, чија је укупна вредност 3.929.720,00 динара и предложио суфинансирање 
истог у износу од 3.279.720,00 динара. Наведени пројекат се не узима у разматрање у складу са 

чланом 18. Правилника, којим је наведено да учесник конкурса може поднети захтев за 

суфинансирање пројекта у износу од највише од 80% вредности предложеног пројекта, односно 
највише до износа утврђеног конкурсом, што је у складу са неведним чланом било утврђено у 

тексту конкурса, а захтев за суфинансирање подносиоца предлога пројекта износи 83%. Из свега 
наведеног, пројекат се не узима у разматрање. 

 

32. Подносилац пријаве, Студио за аудио видео продукцију "Highlights Production", 
Нушићева 7, Београд,  доставио је у предвиђеном року  пројекат „Ризница родне 

равноправности - Роднометар", који је запримљен 20.2.2020. године, чија је укупна вредност 
2.025.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 1.530.00,00 динара. Комисија 

већином гласова није 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 већином гласова није подржала предлог пројекта и мишљења је да се 
предлогом пројекта не остварује циљ јавног интереса у области јавног информисања у складу са 

чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 1. Правилника. Наиме, предлогом пројекта се не остварује 
намена конкурса са становишта степена заступљености иновативног елемента у пројекту и 

новинарско истраживачки приступ, у складу са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 5. Правилника. 

Пројектом није испуњен ни критеријум степена развојне и финансијске одрживости пројекта, 
како је предвиђено чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 5. Правилника. У складу са предлогом 

Комисије пројекат се не подржава. 
 

33.Подносилац пријаве, "V Production" д.о.о. Суботица, Арсенија Чарнојевића 3, 

Суботица, доставио је у предвиђеном року  пројекат „Спортске теме", који је запримљен 
20.2.2020. године, чија је укупна вредност 3.017.000,00 динара и предложио суфинансирање 

истог у износу од 2.405.000,00 динара. 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 већином гласова није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом 

пројекта не остварује у целости критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника, и то: мера у 

којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 
информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 3. Правилника, 

односно са критеријумом усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и 
приоритетима циљних група. Пројектом није испуњен ни критеријум разрађености и 

изводљивости плана реализације пројекта, како је предвиђено чланом 18. став 2. тачка 2. 

алинеја 4. Правилника. У складу са предлогом Комисије пројекат се не подржава. 
 

34. Подносилац пријаве, Удружење Локал Медија Маркетинг, Војводе Миленка 26, 
Београд,  доставио је у предвиђеном року  пројекат „Медаља за живот! Документарни ТВ серијал 

о 13 спортиста параолимијаца", који је запримљен 20.2.2020. године, чија је укупна вредност 
13.029.800,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 4.661.240,00 динара. 

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 већином гласова није подржала 

предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости критеријуми 
предвиђени у члану 18. Правилника, и то: мера у којој је предложена пројектна активност 

подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са 

чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 2. Правилника, односно са критеријумом степена утицаја 
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пројекта на квалитет информисања циљне групе. Пројектом није испуњен ни критеријум 
економске оправданости буџета у односу на циљ и пројектне активности, како је предвиђено 

чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника. У складу са предлогом Комисије пројекат се 
не подржава. 

 

35.Подносилац пријаве, "Media advertising" д.о.о. за маректинг и пропаганду Београд, 
Булевар Краља Александра 306/IX/92, Београд,  доставио је у предвиђеном року  пројекат 

„Београдска бубамара", који је запримљен 20.2.2020. године, чија је укупна вредност 
6.455.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 3.225.000,00 динара. 

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 већином гласова није подржала 

предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости критеријуми 
предвиђени у члану 18. Правилника, и то: мера у којој је предложена пројектна активност 

подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са 
чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 4. Правилника, односно са критеријумом идентификовања и 

јасног дефинисања потреба цињних група. Пројектом није испуњен ни критеријум мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта, како је предвиђено чланом 18. став 
2. тачка 2. алинеја 3. Правилника. У складу са предлогом Комисије пројекат се не подржава. 

 
36.Подносилац пријаве, Југословенска бизнис мрежа д.о.о. "YU-BI-NET", Војводе 

Миленка 26, Београд,  доставио је у предвиђеном року  пројекат "Документарно-
информативно-едукативни ТВ серијал НАС ЈЕ ДЕСЕТ ПОСТО", који је запримљен 20.2.2020. 

године, чија је укупна вредност 4.569.920,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу 

од 1.887.600,00 динара. Комисија већином гласова није 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 већином гласова није подржала 

предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује циљ јавног интереса у 

области јавног информисања у складу са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 1. Правилника. 
Наиме, предлогом пројекта се не остварује намена конкурса са становишта прецизности и 

разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним 
активностима, у складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 1. Правилника. Такође, пројектом 

није испуњен ни критеријум усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и поотребама циљних група, како је предвиђено чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 
1. Правилника. У складу са предлогом Комисије пројекат се не подржава. 

 
37.Подносилац пријаве, Предузеће за производњу и промет ЕВИС д.о.о. Београд, 

Нушићева 12а, Београд,  доставио је у предвиђеном року  пројекат „Заборављени српски 
легати", који је запримљен 20.2.2020. године, чија је укупна вредност 1.445.000,00 динара и 

предложио суфинансирање истог у износу од 400.000,00 динара. 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 већином гласова није подржала предлог пројекта и мишљења 
је да се предлогом пројекта не остварује у целости критеријуми предвиђени у члану 18. 

Правилника, и то: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. 
алинеја 3. Правилника, односно са критеријумом усклађености пројекта са реалним проблемима, 

потребама и приоритетима циљних група. Пројектом није испуњен ни критеријум позитивних 
ефеката порјекта који се настављају након што се оконча подршка, како је предвиђено чланом 

18. став 2. тачка 2. алинеја 5. Правилника. У складу са предлогом Комисије пројекат се не 
подржава. 

 

38.Подносилац пријаве, Удружење за информисање путем електронских и принтаних 
медија "РОМ ПРЕСС", Џона Кенедија 51, Београд,  доставио је у предвиђеном року  пројекат 

„Београд свима", који је запримљен 20.2.2020. године, чија је укупна вредност 4.986.000,00 
динара и предложио суфинансирање истог у износу од 2.493.000,00 динара. 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 
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етичким медијским стандардима. Комисија већином гласова није подржала предлог пројекта и 
мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости критеријуми предвиђени у члану 

18. Правилника, и то: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 4. 

алинеја 2. Правилника, односно са критеријумом економске оправданости предлога буџета 

пројекта у односу на циљ и пројектне активности. Пројектом није испуњен ни критеријум 
усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама 

циљних група, како је предвиђено чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 1. Правилника. У складу 
са предлогом Комисије пројекат се не подржава. 

 
39.Подносилац пријаве, Предузеће за информисање и маркетинг "IN NETWORK 

SOLUTION" д.о.о. Београд, Мајке Јевросиме 29/9, Београд,  доставио је у предвиђеном 

року  пројекат „Београдске теме", који је запримљен 20.2.2020. године, чија је укупна вредност 
1.570.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 1.246.000,00 динара. 

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 већином гласова није подржала 

предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости критеријуми 
предвиђени у члану 18. Правилника, и то: мера у којој је предложена пројектна активност 

подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са 
чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 4. Правилника, односно са критеријумом разрађености и 

изводљивости плана реализације пројекта. Пројектом није испуњен ни критеријум прецизности 
и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предивђеног трошка са пројектним 

активностима, како је предвиђено чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 1. Правилника. У складу 

са предлогом Комисије пројекат се не подржава. 
 

40.Подносилац пријаве, Предузеће за информисање и маркетинг мрежа радио станица 
телевизија портал "GLOBAL MEDIA BROADCAST" д.о.о. Београд, Мајке Јевросиме 29/9, 

Београд,  доставио је у предвиђеном року пројекат „Једнака права", који је запримљен 

20.2.2020. године, чија је укупна вредност 4.666.000,00 динара и предложио суфинансирање 
истог у износу од 2.333.000,00 динара. Дана 24.2.2020. године достављено је обавештење о 

допуни документације, у виду визуелног приказа, који је достављен и запримељен 28.2.2020. 
године. 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 већином гласова 
није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости 

критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника, и то: мера у којој је предложена пројектна 
активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није 

усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 4. Правилника, односно идентификованих и јасно 
дефинисаних потреба циљних група. У пројекту није прецизно разрађен буџет пројекта, који 

показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима, како је предвиђено 

чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 1. Правилника. У складу са предлогом Комисије пројекат се 
не подржава. 

 
41.Подносилац пријаве, Предузеће за производњу телевизијског програма "MINACORD 

MEDIA", Дечанска 12/7, Београд,  доставио је у предвиђеном року пројекат „Атлас Србије - 

Београд", који је запримљен 20.2.2020. године, чија је укупна вредност 4.296.278,00 динара и 
предложио суфинансирање истог у износу од 2.133.920,80 динара. У складу са чланом 11. 

Правилника и критеријумима неведним у конкурсу, подносилац пројекта доставља наведену 
документацију, с обзиром да је достављена изјава да подносилац пројекта није регистрован и да 

отпочиње са радом у марту, увидом у Регистар медија, с обзиром да наступа као издавач медија, 
утврђено је да медиј није још увек регистрован. На основу свега наведеног, а у складу са чланом 

11. Правилника пројекат се не узима у разматрање.  

  
42.Подносилац пријаве, Друштво за новинско издавачку делатност Агенда 2020 д.о.о. 

Београд, Теразије 23, Београд,  доставио је у предвиђеном року пројекат „Самоћа и 
неразумевање убијају људе трећег доба", који је запримљен 20.2.2020. године, чија је укупна 

вредност 1.994.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 1.584.000,00 

динара. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу са 
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критеријумима из члана 18. став 1 тачка 2. Правилника, и то: мера пружања веће гаранције 
привржености професионалним и етичким медијским стандардима. Комисија већином гласова 

није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости 
критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника. и то: мера у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није 

усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 3. Правилника, односно усклађености пројекта 
са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група. У пројекту није испуњен 

критеријум који се односи на економску оправданост предлога буџета у односу на циљ и 
пројектне активности, како је предвиђено чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 1. Правилника. У 

складу са предлогом Комисије пројекат се не подржава. 
 

43.Подносилац пријаве, Adria Media Mаgazine d.o.o. Beograd, Влајковићева 8, Београд,  

доставио је у предвиђеном року  пројекат "Комплетна жена", који је запримљен 20.2.2020. 
године, чија је укупна вредност 1.312.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу 

од 600.000,00 динара. 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 већином 

гласова није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у 
целости критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника, и то: мера у којој је предложена 

пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат 
није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 2. Правилника, односно степена утицаја 

пројекта на квалитет информисања циљне групе. У складу са предлогом Комисије пројекат се не 
подржава. 

 

44.Подносилац пријаве, Adria Media Group d.o.o. Beograd, Влајковићева 8, Београд,  
доставио је у предвиђеном року пројекат „Београд некад и сад", који је запримљен 20.2.2020. 

године, чија је укупна вредност 1.609.992,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу 
од 1.000.000,00 динара. 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 већином 
гласова није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у 

целости критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника, и то: мера у којој је предложена 
пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат 

није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 4. Правилника, односно усклађености 

пројекта са становишта прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност 
предвиђеног трошка са пројектним активностима. У складу са предлогом Комисије пројекат се не 

подржава. 
 

45. Подносилац пријаве, Информационо друштво "Благовест", Јурија Гагарина 166а/97, 
Београд, доставио је у предвиђеном року пројекат „ОГЛЕДАЛО, часопис ученика и професора 

средњих школа Републике Србије", који је запримљен 20.2.2020. године, чија је укупна вредност 

600.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 399.000,00 динара. Дана 
24.2.2020. године достављено је обавештење о допуни документације, у виду изјаве о томе да 

ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ мале вредности (de minimis) у 
текућој фискалној години и у претходне две фискалне године, односно државна помоћ у текућој 

фискалној години и по ком основу, за штампане медије, радио, интернет медије и новинске 

агенције, који је достављен и запримељен 28.2.2020. године. 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 већином гласова није подржала предлог пројекта и мишљења 

је да се предлогом пројекта не остварује у целости критеријуми предвиђени у члану 18. 
Правилника, и то: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 3. 

алинеја 1. и 3. Правилника, односно са критеријумом степена органзационих и управљачких 
способности предлагача пројекта и стручних и професионалних референци предлагачапројекта, 

које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта. У складу са предлогом 
Комисије пројекат се не подржава. 
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46.Подносилац пријаве, Драган Манзаловић ПР Информационо услужне делатности 
Манзи Зајечар, Трг Ослобођења 18/5, Зајечар, доставио је у предвиђеном року пројекат 

„Вратимо децу на фудбалске терене у Београду", који је запримљен 20.2.2020. године, чија је 
укупна вредност 400.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 300.000,00 

динара. 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 већином гласова 

није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости 
критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника, и то: мера у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није 
усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 4. Правилника, односно са критеријумом 

разрађености и изводљивости плана реализације пројекта. Такође, пројектом није испуњен 

критеријум са становишта стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које 
одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта, у складу са чланом 18. став 2. 

тачка 3. алинеја 3. Правилника. У складу са предлогом Комисије пројекат се не подржава. 
 

47.Подносилац пријаве, Удружење за откривање Србије "Сербија Дискавери", Козарчева 

57, Београд, доставио је у предвиђеном року пројекат „"Вештина" документарни ТВ филм о 
боксу у Београду (Боксерски клуб "Раднички")", који је запримљен 20.2.2020. године, чија је 

укупна вредност 2.617.706,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 1.139.466,67 
динара. 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 већином гласова 

није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости 

критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника, и то: мера у којој је предложена пројектна 
активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није 

усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 4. Правилника, односно са критеријумом 
идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група. Такође, пројектом није испуњен 

критеријум са становишта степена организационих и управљачких способности предлагача 

пројекта, у складу са чланом 18. став 2. тачка 3. алинеја 1. Правилника. У складу са предлогом 
Комисије пројекат се не подржава. 

 
48.Подносилац пријаве, Удружење грађана "Здравко", Цвијићева бр. 83, Београд, 

доставио је у предвиђеном року пројекат „Где ничу нове клинике", који је запримљен 20.2.2020. 

године, чија је укупна вредност 536.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу 
од 108.000,00 динара. 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 већином 

гласова није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у 
целости критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника. и то: мера у којој је предложена 

пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат 

није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 3. Правилника, односно са критеријумом 
мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта. У складу са предлогом 

Комисије пројекат се не подржава. 
 

49.Подносилац пријаве, Привредно друштво Бета радио д.о.о., Мије Ковачевића 10, 

Београд, доставио је у предвиђеном року пројекат „Културни дневник Београда", који је 
запримљен 20.2.2020. године, чија је укупна вредност 3.252.000,00 динара и предложио 

суфинансирање истог у износу од 2.600.000,00 динара. 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 већином гласова није подржала предлог пројекта и мишљења је да се 

предлогом пројекта не остварује у целости критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника, и 

то: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области 
јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 1. 

Правилника, односно са критеријумом усклађености планираних активности са циљевима, 
очекиваним резултатима и потребама циљних група. Такође, пројекат не испуњава критеријум 

који се односи на неопходне ресурсе за реализацију пројекта, у складу са чланом 18. став 2. 

тачка 3. алинеја 2. Правилника. У складу са предлогом Комисије пројекат се не подржава. 
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50.Подносилац пријаве, Удружење за развој квалитета живота и рада грађана "Хуманис" 

Ниш, Станка Власотинчанина 28, Београд,  доставио је у предвиђеном року пројекат 
„Београђани који су мењали Србију", који је запримљен 20.2.2020. године, чија је укупна 

вредност 765.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 611.700,00 динара. 

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 већином гласова није подржала 
предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости критеријуми 

предвиђени у члану 18. Правилника, и то: мера у којој је предложена пројектна активност 
подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са 

чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 3. и 4. Правилника, односно са критеријумом мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта и разрађености и изводљивости 
плана реализације пројекта. У складу са предлогом Комисије пројекат се не подржава. 

 
51. Подносилац пријаве, Центар за професионализацију медија и медијску писменост 

(ЦЕПРОМ), Јована Стојсављевића 33/29, Београд,  доставио је у предвиђеном року 

пројекат „Одрастање у дигиталном добу - генерација коју још нисмо разумели", који је запримљен 
20.2.2020. године, чија је укупна вредност 2.370.000,00 динара и предложио суфинансирање 

истог у износу од 700.000,00 динара. 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 већином гласова није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом 

пројекта не остварује у целости критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника, и то: мера у 

којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 
информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 4. Правилника, 

односно са критеријумом идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група. 
Предлогом пројекта са становишта степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне 

групе није усаглашен са критеријумом утицаја и изводљивости, што је превдиђено у члану 18. 

став 2. тачка 4. алинеја 1. Правилника. У складу са предлогом Комисије пројекат се не подржава. 
 

52. Подносилац пријаве, Круна и медији д.о.о., Прелив 59, Падинска скела, Београд, 
доставио је у предвиђеном року пројекат „Телевизијски програм Србија се роди", који је 

запримљен 20.2.2020. године, чија је укупна вредност 3.134.000,00 динара и предложио 

суфинансирање истог у износу од 1.564.000,00 динара. 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 већином гласова није подржала предлог пројекта и мишљења је да се 

предлогом пројекта не остварује у целости критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника, и 
то: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области 

јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 5. 

Правилника, односно са критеријумом идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних 
група. Такође, пројектом са становишта степена утицаја пројекта на квалитет информисања 

циљне групе није усклађен са критеријумом утицаја и изводљивости, како је предвиђено чланом 
18. став 2. тачка 2. алинеја 2. Правилника. У складу са предлогом Комисије пројекат се не 

подржава. 

 
53. Подносилац пријаве, Екогенеза, Цвијићева 63, Београд,  доставио је у предвиђеном року 

пројекат „ЕкоВлог", који је запримљен 20.2.2020. године, чија је укупна вредност 740.257,73 
динара и предложио суфинансирање истог у износу од 588.957,73 динара. Дана 24.2.2020. године 

достављено је обавештење о допуни документације, у виду визуелног приказа, који је достављен 
у року, 26.2.2020. године. 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 већином 
гласова није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у 

целости критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника, и то: мера у којој је предложена 
пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат 

није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 2. Правилника, односно са критеријумом 
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степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе. У складу са предлогом 
Комисије пројекат се не подржава. 

 
54.Подносилац пријаве, Лице улице, Светозара Марковића бр. 42а, Београд, доставио је у 

предвиђеном року пројекат „Лицеулице - другачији медиј, за бољи Београд", који је запримљен 

20.2.2020. године, чија је укупна вредност 1.488.000,00 динара и предложио суфинансирање 
истог у износу од 1.166.000,00 динара. 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 већином гласова није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом 
пројекта не остварује у целости критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника, и то: мера у 

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

информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 1. Правилника, 
односно са критеријумом усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група. Такође, пројекат није усклађен са критеријумом 
неопходних ресурса за реализацију пројекта, што је предвиђено чланом 18. став 2. тачка 3. 

алинеја 2. Правилника. У складу са предлогом Комисије пројекат се не подржава. 

 
55. Подносилац пријаве, Adria Media Mаgazine d.o.o. Beograd, Влајковићева 8, Београд, 

доставио је у предвиђеном року пројекат „Најјачи Београђани међу нама", који је запримљен 
20.2.2020. године, чија је укупна вредност 2.004.824,00 динара и предложио суфинансирање 

истог у износу од 990.000,00 динара. 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 већином гласова није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом 
пројекта не остварује у целости критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника, и то: мера у 

којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 
информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 2. Правилника, 

односно са критеријумом степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе. 

Такође, пројекат није усклађен са критеријумом прецизности и разрађености буџета пројекта, 
који показује услађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима, што је предвиђено 

чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 1. Правилника. У складу са предлогом Комисије пројекат се 
не подржава. 

 

56. Подносилац пријаве, Adria Media Mаgazine d.o.o. Beograd, Влајковићева 8, Београд,   
доставио је у предвиђеном року  пројекат "Београђанке у култури и науци", који је запримљен 

20.2.2020. године, чија је укупна вредност 2.657.240,00 динара и предложио суфинансирање 
истог у износу од 1.110.000,00 динара. 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 већином гласова није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом 

пројекта не остварује у целости критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника, и то: мера у 
којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 2. Правилника, 
односно са критеријумом устепена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе. 

Такође, пројекат није усклађен са критеријумом прецизности и разрађености буџета пројекта, 

који показује услађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима, што је предвиђено 
чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 1. Правилника. У складу са предлогом Комисије пројекат се 

не подржава. 
 

57.Подносилац пријаве, Предузеће за производњу и промет рачунарске опреме "Direct 
Link" д.о.о. Београд, Мике Аласа 9, Београд, доставио је у предвиђеном року пројекат 

„Обич(ај)ни Београд", који је запримљен 20.2.2020. године, чија је укупна вредност 8.648.000,00 

динара и предложио суфинансирање истог у износу од 4.040.000,00 динара. 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 већином гласова није подржала предлог пројекта и 

мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости критеријуми предвиђени у члану 

18. Правилника. и то: мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 
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интерес у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. 
алинеја 4. Правилника, односно са критеријумом идентификованих и јасно дефинисаних потреба 

циљних група. Наиме, пројекат није усклађен ни са критеријумом економске оправданости 
предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности, што је предвиђено чланом 18. став 2. 

тачка 4. алинеја 2. Правилника. У складу са предлогом Комисије пројекат се не подржава. 

 
58.Подносилац пријаве, Привредно друштво за пружање телекомуникационих услуга 

"Mondo Inc" д.о.о. Београд, Обилићев венац 4, Београд,   доставио је у предвиђеном року  
пројекат "Упознај Београд", који је запримљен 20.2.2020. године, чија је укупна вредност 

2.143.650,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 1.000.000,00 динара. 
Комисија већином гласова није подржала предлог пројекта. Наведени пројекат није у потпуности 

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 већином гласова није подржала предлог пројекта и 

мишљења је да се предлогом пројекта не остварује циљ јавног интереса у области јавног 
информисања у складу са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 1. Правилника. Предлогом пројекта 

не остварује се у потпуности намена конкурса са становишта мерљивости индикатора који 

омогућавају праћење реализације пројекта, у складу са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 3. 
Правилника. У складу са предлогом Комисије пројекат се не подржава. 

 
59.Подносилац пријаве, Adria Media Mаgazine d.o.o. Beograd, Влајковићева 8, Београд, 

доставио је у предвиђеном року пројекат „Нова ера београдског дизајна", који је запримљен 
20.2.2020. године, чија је укупна вредност 1.982.500,00 динара и предложио суфинансирање 

истог у износу од 990.000,00 динара. 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 већином гласова није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом 
пројекта не остварује у целости критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника, и то: мера у 

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

информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 1. Правилника, 
односно са критеријумом степена усклађености планираних активности са циљевима, 

очекиваним резултатима и потребама циљних група. Такође, пројекат није усклађен са 
критеријумом идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, што је предвиђено 

чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 4. Правилника. У складу са предлогом Комисије пројекат се 

не подржава. 
 

60. Подносилац пријаве, СликаВест д.о.о., Дечанска 8, Београд, доставио је у предвиђеном 
року пројекат „Београд прича", који је запримљен 21.2.2020. године, чија је укупна вредност 

4.620.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 2.200.000,00 динара. 
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 већином гласова није подржала 
предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у целости критеријуми 

предвиђени у члану 18. Правилника, и то: мера у којој је предложена пројектна активност 
подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са 

чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 4. Правилника, односно са критеријумом разрађености и 

изводљивости плана реализације пројекта. Наиме, пројекат није усклађен ни са критеријумом 
економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности, што је 

предвиђено чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника. У складу са предлогом Комисије 
пројекат се не подржава. 

 
61.Подносилац пријаве, Фондација Визуализатор, Дантеова 58, Београд, доставио је у 

предвиђеном року пројекат „Фотографија, дизајн и нови модели пословања медија", који је 

запримљен 21.2.2020. године, чија је укупна вредност 815.840,00 динара и предложио 
суфинансирање истог у износу од 486.840,00 динара. Дана 24.2.2020. године достављено је 

обавештење о допуни документације, у виду изјаве да ли наступају са пројектом као издавачи 
медија или продукција, као и у складу са тим преко ког медија реализују пројекат, копије 

докумената у једном примерку и то: Потврда Народне банке Републике Србије да нема 

евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран рачун), која није старија 
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од датума расписивања конкурса; Решење о регистрацији из Регистра медија који се води у 
Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном 

информисању и медијима (у обзир се неће узимати решење о регистрацији из Регистра јавних 
гласила у Агенцији за привредне регистре);  Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма 

издата од Регулаторног тела за електронске медије; Оверена изjава/сагласност медија (или више 

њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна 
лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за 

продукциjу телевизиjског и радиjског програма); Визуелни приказ предложеног медијског 
садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл), од чега је достављена и запримљена 27.2.2020. 

године само потврда Народне банке Србије. У складу са чланом 11. став. 2. Правилника, пројекат 
учесника конкурса који у накнадно одређеном року не достави тражену документацију, не 

разматра се. 

 
62.Подносилац пријаве, Дискурзива, Кнез Михаилова 6/3, Београд, доставио је у 

предвиђеном року пројекат „Бео-екопис Производња истраживачких текстова о заштићеним 
подручјима Београда", који је запримљен 21.2.2020. године, чија је укупна вредност 1.464.200,00 

динара и предложио суфинансирање истог у износу од 1.015.000,00 динара. Дана 24.2.2020. 

године достављено је обавештење о допуни документације, у виду потврде Народне банке 
Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран 

рачун), која није старија од датума расписивања конкурса; 
Визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл.), од 

чега је достављена и запримљена 27.2.2020. године само потврда Народне банке Србије. У складу 
са чланом 11. став. 2. Правилника, пројекат учесника конкурса који у накнадно одређеном року 

не достави тражену документацију, не разматра се. 

 
63.Подносилац пријаве, Информативно предузеће "Реч Поморавља" д.о.о. РТВ Плана, 

Николе Пашића 27, Београд, доставио је у предвиђеном року пројекат „Београд - од 
инфраструктуре до културе", који је запримљен 20.2.2020. године, чија је укупна вредност 

12.250.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу од 5.978.000,00 динара. Дана 

24.2.2020. године достављено је обавештење о допуни документације, у виду визуелног приказа, 
који је достављен у року, 27.2.2020. године.  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 већином гласова није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом 

пројекта не остварује у целости критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника, и то: мера у 
којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 1. и  2. Правилника, 
односно са критеријумом усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група и степеном утицаја пројекта на квалитет информисања 
циљне групе са становишта утицаја и изводљивости пројекта. У складу са предлогом Комисије 

пројекат се не подржава. 

 
64.Подносилац пријаве, Удружење новинара Рома, 21. Октобра 7, Сомбор, доставио је у 

предвиђеном року пројекат „Заједно до медијске писмености", који је запримљен 21.2.2020. 
године, чија је укупна вредност 1.932.514,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу 

од 1.275.520,00 динара. 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 већином 

гласова није подржала предлог пројекта и мишљења је да се предлогом пројекта не остварује у 
целости критеријуми предвиђени у члану 18. Правилника, и то: мера у којој је предложена 

пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат 
није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 3. Правилника, односно са критеријумом 

мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта. Такође, пројекат није 

услађен ни са критеријумом степена организационих и управљачких способности предлагача 
пројекта са становишта капацитета, како је предвиђено чланом 18. став 2. тачка 3. алинеја 1. 

Правилника. У складу са предлогом Комисије пројекат се не подржава. 
 

65. Подносилац пријаве, "Corvus" друштво за аудио и видео продукцију и дистрибуцију 

д.о.о., Кировљева 11, Београд, доставио је у предвиђеном року пројекат „Пулс Београда", 
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који је запримљен 21.2.2020. године, чија је укупна вредност 3.125.000,00 динара и предложио 
суфинансирање истог у износу од 2.500.000,00 динара. Дана 24.2.2020. године достављено је 

обавештење о допуни документације, у виду изјаве да ли наступају као издавачи медија или 
продукција, с обзиром да наведено није могло бити утврђено увидом у пријаву. Допуна 

документације није достављена у накнадно одређеном року. У складу са чланом 11. став. 2. 

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

 
66.Подносилац пријаве, Центар за развој фотографије, Дантеова 58, Београд, доставио је 

у предвиђеном року пројекат „Визуелна медијска писменост", који је запримљен 21.2.2020. 
године, чија је укупна вредност 1.078.000,00 динара и предложио суфинансирање истог у износу 

од 696.000,00 динара. Дана 24.2.2020. године достављено је обавештење о допуни 

документације, у виду изјаве да ли наступају као издавачи медија или продукција, као и у складу 
са тим преко ког медија реализују пројекат. Копије докумената у једном примерку и то: 

Потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној 
наплати (да нема блокиран рачун), која није старија од датума расписивања конкурса; Решење 

о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима 

уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима (у обзир се неће узимати 
решење о регистрацији из Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре); Дозвола 

за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије; 
Оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити 

емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве 
производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукциjу телевизиjског и радиjског 

програма); Визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл 

и сл.), од чега је достављена и запримљена 27.2.2020. године само потврда Народне банке 
Србије. У складу са чланом 11. став. 2. Правилника, пројекат учесника конкурса који у накнадно 

одређеном року не достави тражену документацију, не разматра се. 
 

У  складу са чланом 11. став 2. Правилника, пројекат учесника који није у накнадно одређеном 

року доставио тражену документацију, не разматра се, пет учесника конкурса (укупно пет 
пројеката) не испуњавају пропозиције конкурса: 

 
1. Регионални инфо центар, за пројекат „Имплементација препорука за медије о 

извештавању о транс особама"; 

2. Фондација Визуализатор, за пројекат „Фотографија, дизајн и нови модели пословања 
медија"; 

3. Дискурзива, за пројекат „Бео-екопис Производња истраживачких текстова о 

заштићеним подручјима Београда"; 
4. „Corvus“ друштво за аудио и видео продукцију и дистрибуцију д.о.о., за пројекат „Пулс 

Београда"; 
5. Центар за развој фотографије, за пројекат „Визуелна медијска писменост". 

 

У складу са чланом 11. Правилника и условима предвиђеним у конкурсу, пројекат који се не 
узима у разматрање због нерегистрованог медија и није започет рад је следећи: 

 
1. Предузеће за производњу телевизијског програма "MINACORD MEDIA“, за пројекат „Атлас 

Србије - Београд". 
 

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

 
1. Привредно друштво "Radio Galaxy 2018" д.о.о. Лазаревац, „У заједништву је успех - 

Јачање и унапређивање локалне и регионалне сарадње и подршка развоју околних 
општина (Унапређење у области информисања и развоја београдских општина)". 

 

По доношењу овог решења, а у складу са чланом 25. Закона и чланом 28. Правилника, учесници 
конкурса којима су одобрена средства за суфинансирање пројеката производње медијских 

садржаја из области јавног информисања, закључују уговор који представља основ за праћење 
реализације суфинансираног пројекта. Уколико учесник конкурса којем су одобрена средства за  

 




