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

суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2018. 

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

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

медијских садржаја из области јавног информисања у 2018. години број II-021-23/2018 од 11.04.2018. 

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

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

2018. години (у даљем тексту: Јавни позив), у складу са чланом 23. Закона о јавном информисању и 

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

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

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

 

ПРЕДЛОГ  

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ  

 

Комисија предлаже расподелу средства за следеће пројекте:  

Редни 

број Издавач медија Назив пројекта 

Предложена 

средства 

1.  

FABRIKA SLOVA DOO NOVI 

SAD Суботица место сусрета 470.000,00 

2.  

HONESTAS AGENCIJA IMRE 

ŠEBEŠĆEN PR, NOVI SAD 

Учешће „Вајдашаг ма“ у локалном 

информисању у Суботици – на мађарском 

језику 150.000,00 

3.  Hrvatska nezavisna lista Хрватске новине – колумне, интервјуи 100.000,00 



 

 

4.  Hrvatska nezavisna lista 

Хрватске новине вијести – вијести на 

хрватском језику 200.000,00 

5.  

Удружење "Инфо - 

иницијатива" Ти покрећеш развој 150.000,00 

6.  

SNOMA DOO ZA 

MARKETING SUBOTICA Суботица данас 500.000,00 

7.  

NOVE SUBOTIČKE NOVINE 

DOO Subotica Понос Суботице 800.000,00 

8.  INFO IT MEDIA DOO 

Суботица – година улагања у здравство и 

Палић 100.000,00 

9.  Fondacija "Panonija" 

Информисање јавности путем ТВ програма 

Фондације „Панонија“ 1.430.000,00 

10.  

RADIO SUBOTICA - 

SZАBADKAI RADIO DOO 

SUBOTICA Потка Суботице 1.900.000,00 

11.  VTV ComNet doo Subotica Темељи Суботице 4.000.000,00 

12.  

MAGAZIN DANI DOO 

SUBOTICA Од искона до данас 2.000.000,00 

13.  Удружење "У мрежи" 

Развој и унапређење јавног информисања – 

интернет магазин „Зелени минути“ 100.000,00 

14.  YU ECO DOO SUBOTICA 

Остваривање јавног интереса грађана 

Суботице у области јавног информисања 4.000.000,00 

15.  YU ECO DOO SUBOTICA Наше мало за њихово много 1.000.000,00 

16.  

TOMISLAV DEDOVIĆ TOMIĆ 

PREDUZETNIK DINOVIZIJA 

Медијско праћење и презентација 

економских, привредно-туристичких, 

инфрастуктурних и културних потенцијала, 

развоја и програма града Суботице у 2018. 

години 300.000,00 

17.  BUNJEVAČKA MATICA 

Значај историје и људи који су стварали 

улицу Браће Радић 100.000,00 

18.  

Udruženje novinara "CRO-

INFO"  

Телевизијски програм на хрватском језику 

„Cro  - info пејзажи“ 500.000,00 



 

 

19.  

САВЕЗ БУБРЕЖНИХ 

ИНВАЛИДА ВОЈВОДИНЕ Нефро - поглед у нови живот 100.000,00 

20.  "Artline" Суботица мој град 800.000,00 

21.  

JANOŠ PAP PR, AGENCIJA ZA 

RADIO I TELEVIZIJSKE 

AKTIVNOSTI AGENCIJA K23 

SUBOTICA Дневни информативни програм - вести 400.000,00 

22.  СПЦ Епархија бачка Светлост која просвећује 300.000,00 

23.  

Удружење "Институт за 

одрживи развој и заштиту 

животне средине Зелени круг"  Суботица град екологије 100.000,00 

24.  

СОС КАНАЛ ПЛУС д.о.о. 

Београд Заштитимо нашу децу 150.000,00 

25.  

MEDIA ADVERTISING DOO 

BEOGRAD Нас је 10% 100.000,00 

26.  

GORAN TODOROV PR 

SUCOM MEDIA Они долазе – 2018. 900.000,00 

27.  

BUNJEVAČKI MEDIA 

CENTAR DOO SUBOTICA Интернет продукција – буњевачка рич 100.000,00 

28.  

BUNJEVAČKI MEDIA 

CENTAR DOO SUBOTICA Информативна радио емисија „Суботица на 

буњевачком“ 
250.000,00 

29.  

Udruženje građana 

"BUNJEVAČKI OMLADINSKI 

CENTAR" 

Радио емисије „Млади у фокусу – 

буњевачка рич“ 100.000,00 

30.  

BUNJEVAČKI MEDIA 

CENTAR DOO SUBOTICA Боцко – млади о себи 300.000,00 

31.  

PANONIJA MEDIA DOO NOVI 

SAD Суботичка хроника 1.000.000,00 

32.  "Udruženje Marija" 

Наша кршћанска баштина – Keresztény 

kulturális örökségünk 300.000,00 

33.  

NIKOLA TUMBAS PR 

FOTOGRAFSKA RADNJA 

NOAH AGENCY SUBOTICA Суботица.инфо 2018 300.000,00 



 

 

34.  САВЕЗ СРБА ИЗ РЕГИОНА Српско коло 200.000,00 

35.  

РТВ ПАНОНИЈА 021 ДОО 

Нови Сад Суботица данас 1.500.000,00 

 

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

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

образложење: 

 

1. Подносилац пријаве, FABRIKA SLOVA DOO NOVI SAD, Булевар Ослобођења 127, Нови Сад, 

конкурисала је са предлогом пројекта Суботица место сусрета. Укупна вредност пројекта je 

1.250.010,00 динара, од чега су 250.010,00 динара средства подносиоца пријаве, а 1.000.000,00 

динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат 

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

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

веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

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

области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група, односно представљање знаменитих људи из Суботице, 

културног наслеђа и традиције (члан 18. став 2. тачка 1. алинеја 4. Правилника).    

Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских 

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

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

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

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 1.000.000,00 

динара,  већ у износу од 470.000,00 динара.  

 

2. Подносилац пријаве, HONESTAS AGENCIJA IMRE ŠEBEŠĆEN PR, NOVI SAD, Морнарска 

33, Нови Сад, конкурисала је са предлогом пројекта Учешће „Вајдашаг ма“ у локалном 

информисању у Суботици – на мађарском језику. Укупна вредност пројекта је 474.000,00 

динара, од чега су 100.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 374.000,00 динара средства 

за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са 

наменом средстава из Јавног позива за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката 

производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2018. години ( у даљем тексту: 



 

 

Јавни позив) и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. Правилника и то: мером у којој је 

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

пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

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

области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих  и јасно 

дефинисаних потреба циљних група - информисање мађарске националне заједнице на 

територији града и шире (члан 18. став 2. тачка 1. алинеја 4. Правилника).   

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, што у потпуности одговара 

намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. Закона.   

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 374.000,00 

динара,  већ у износу од 150.000,00 динара.  

 

3. Подносилац пријаве, Hrvatska nezavisna lista, Ивана Сарића 85, Суботица, конкурисала је са 

предлогом пројекта Хрватске новине – колумне, интервјуи. Укупна вредност пројекта је 

1.404.000,00 динара, од чега су 444.000,00 динара средства подносиоца пријаве а 960.000,00 

динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат 

је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумима из члана 18. 

став 1. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и 

етичким медијским стандардима.  

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

области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група - информисање хрватске националне мањине на територији 

града и шире (члан 18. став 2. тачка 1. алинеја 4. Правилника).   

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, што у потпуности одговара 

намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. Закона.   

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 960.000,00 

динара,  већ у износу 100.000,00 динара.  

 

4. Подносилац пријаве, Hrvatska nezavisna lista, Ивана Сарића 85, Суботица, конкурисала је са 

предлогом пројекта Хрватске новине вијести – вијести на хрватском језику. Укупна вредност 



 

 

пројекта је 945.000,00 динара, од чега су 275.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 

670.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени 

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

члана 18. став 1. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености 

професионалним и етичким медијским стандардима.  

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

области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих  и јасно 

дефинисаних потреба циљних група - писање текстова о припадницима хрватске заједнице у 

Суботици (члан 18. став 2. тачка 1. алинеја 4. Правилника).   

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, што у потпуности одговара 

намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. Закона.   

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 670.000,00 

динара,  већ у износу од 200.000,00 динара.  

 

5. Подносилац пријаве, Удружење "Инфо - иницијатива", Банатска 30, Суботица, конкурисало је 

са предлогом пројекта Ти покрећеш развој. Укупна вредност пројекта је 1.051.650,00 динара, од 

чега су 221.650,00 динара средства подносиоца пријаве а 830.000,00 динара средства за која се 

аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са наменом 

средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. Правилника и то: 

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

информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким 

медијским стандардима.  

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

области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група – проблем незапослености као последица неусклађености 

система образовања са потребама тржишта рада (члан 18. став 2. тачка 1. алинеја 4. Правилника).   

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, што у потпуности одговара 

намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. Закона.  

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 830.000,00 

динара,  већ у износу од 150.000,00 динара. 

  



 

 

6. Подносилац пријаве, SNOMA DOO ZA MARKETING SUBOTICA, Штросмајерова 10, 

Суботица, конкурисао је са предлогом пројекта Суботица данас. Укупна вредност пројекта је 

5.514.000,00 динара, од чега су 2.775.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 2.739.000,00 

динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат 

је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумима из члана 18. 

став 1. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и 

етичким медијским стандардима.  

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

области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих  и јасно 

дефинисаних потреба циљних група - афирмација вредности грађанског самоорганизовања кроз 

двојезични програм (члан 18. став 2. тачка 1. алинеја 4. Правилника).   

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, што у потпуности одговара 

намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. Закона.   

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 2.739.000,00 

динара,  већ у износу од 500.000,00 динара.  

 

7. Подносилац пријаве, NOVE SUBOTIČKE NOVINE DOO Subotica, Максима Горког 8, 

Суботица,  конкурисале су са предлогом пројекта Понос Суботице. Укупна вредност пројекта је 

3.866.000,00 динара, од чега су 1.000.000,00 динара средства подносиоца пријаве а 2.866.000,00 

динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат 

је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумима из члана 18. 

став 1. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и 

етичким медијским стандардима.  

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

области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група – афирмацијa усвајања правих вредносних критеријума од 

стране најмлађих суграђана текстовима о успешним ученицима суботичких школа (члан 18. став 

2. тачка 1. алинеја 4. Правилника).   

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, што у потпуности одговара 

намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. Закона.  



 

 

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 2.866.000,00 

динара,  већ у износу од 800.000,00 динара.  

 

8. Подносилац пријаве,  INFO IT MEDIA DOO, Теразије 5, Београд - Стари Град, конкурисала је са 

предлогом пројекта Суботица – година улагања у здравство и Палић. Укупна вредност 

пројекта је 250.000,00 динара, од чега су 50.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 

200.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени 

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

члана 18. став 1. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености 

професионалним и етичким медијским стандардима.  

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

области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група - афирмација специфичности једне од највећих туристичких 

атракција – језера Палић - Лудош и допринос развоју туризма (члан 18. став 2. тачка 1. алинеја 4. 

Правилника).   

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, што у потпуности одговара 

намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. Закона.  

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 200.000,00 

динара,  већ у износу од 100.000,00 динара.  

 

9. Подносилац пријаве, Fondacija "Panonija", Аге Мамужића 11/III, Суботица, конкурисала је са 

предлогом пројекта Информисање јавности путем ТВ програма Фондације „Панонија“. 

Укупна вредност пројекта је 10.220.000,00 динара, од чега су 5.220.000,00 динара средства 

подносиоца пријаве, а 5.000.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице 

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

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

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

веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

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

области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих  и јасно 

дефинисаних потреба циљних група - информисање на мађарском језику грађана Суботице   

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



 

 

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, што у потпуности одговара 

намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. Закона.  

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 5.000.000,00 

динара,  већ у износу од 1.430.000,00 динара.  

 

10. Подносилац пријаве, RADIO SUBOTICA - SZАBADKAI RADIO DOO SUBOTICA, Арсенија 

Чарнојевића 3, Суботица, конкурисала је са предлогом пројекта Потка Суботице. Укупна 

вредност пројекта је 3.060.000,00 динара, од чега су 684.000,00 динара средства подносиоца 

пријаве, а 2.376.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне 

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

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

подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће 

гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

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

области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје усклађеност пројекта са реалним 

проблемима, потребама и приоритетима циљних група, усклађеност планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група, мерљивост индикатора који 

омогућавају праћење реализације пројекта, разрађеност и изводљивост плана реализације 

пројекта, кроз неговање мултикултурализма информисањем на четири језика истовремено не у 

блоковима (члан 18. став 2. тачка 1. алинеја 3. и тачка 2. алинеје 1, 3. и 4. Правилника).   

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, што у потпуности одговара 

намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. Закона.  

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 2.376.000,00 

динара,  већ у износу од 1.900.000,00 динара.  

 

11. Подносилац пријаве, VTV ComNet doo Subotica,  Арсенија Чарнојевића 3, Суботица, конкурисао 

је са предлогом пројекта Темељи Суботице. Укупна вредност пројекта је 9.720.000,00 динара, од 

чега су 4.860.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 4.860.000,00 динара средства за која 

се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са наменом 

средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. Правилника и то: 

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

информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким 

медијским стандардима.  



 

 

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

области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје усклађеност пројекта са реалним 

проблемима, потребама и приоритетима циљних група, усклађеност планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група, мерљивост индикатора који 

омогућавају праћење реализације пројекта, разрађеност и изводљивост плана реализације 

пројекта, афирмисање вредности мултикултурализма са фокусом на тематске целине из културе, 

очувања традиције, обичаја, туризма и живота града (члан 18. став 2. тачка 1. алинеја 3. и тачка 2. 

алинеје 1, 3. и 4. Правилника).   

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, што у потпуности одговара 

намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. Закона.  

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 4.860.000,00 

динара,  већ у износу од 4.000.000,00 динара.  

 

12. Подносилац пријаве, MAGAZIN DANI DOO SUBOTICA, Арсенија Чарнојевића 3, Суботица, 

конкурисао је са предлогом пројекта Од искона до данас. Укупна вредност пројекта је 

3.366.000,00 динара, од чега су 792.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 2.574.000,00 

динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат 

је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумима из члана 18. 

став 1. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и 

етичким медијским стандардима.  

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

области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје усклађеност пројекта са реалним 

проблемима, потребама и приоритетима циљних група, усклађеност планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група, мерљивост индикатора који 

омогућавају праћење реализације пројекта, разрађеност и изводљивост плана реализације 

пројекта, неговање ћириличног писма и афирмацијa потребе учења историје Србије и Суботице 

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

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и 

истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, што 

у  потпуности одговара намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. Закона.   

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 2.574.000,00 

динара, већ у износу од 2.000.000,00 динара.  

 



 

 

13. Подносилац пријаве, Удружење "У мрежи", Браће Вучковић 49а/16, Београд - Чукарица, 

конкурисало је са предлогом пројекта Развој и унапређење јавног информисања – интернет 

магазин „Зелени минути“. Укупна вредност пројекта је 997.000,00 динара, од чега су 513.000,00 

динара средства подносиоца пријаве, а 484.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета 

јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног 

позива и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. Правилника и то: мером у којој је 

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

пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

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

области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих  и јасно 

дефинисаних потреба циљних група кроз информисање из области екологије и зелене економије 

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

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, што у потпуности одговара 

намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. Закона.   

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 484.000,00 

динара,  већ у износу од 100.000,00 динара.  

 

14. Подносилац пријаве, YU ECO DOO SUBOTICA, Магнетна поља бб, Суботица, конкурисао је са 

предлогом пројекта Остваривање јавног интереса грађана Суботице у области јавног 

информисања. Укупна вредност пројекта је 10.197.000,00 динара, од чега су 5.207.000,00  динара 

средства подносиоца пријаве а 4.990.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета 

јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног 

позива и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. Правилника и то: мером у којој је 

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

пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

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

области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје усклађеност планираних активности 

са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група, висок ниво стручних и 

професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и 

активностима пројекта (члан 18. став 2. тачка 2. алинеја 1. и тачка 3. алинеја 3. Правилника).   

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, што у потпуности одговара 

намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. Закона.  



 

 

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 4.990.000,00 

динара,  већ у износу од 4.000.000,00 динара.  

 

15. Подносилац пријаве, YU ECO DOO SUBOTICA,  Магнетна поља бб, Суботица, конкурисао је са 

предлогом пројекта Наше мало за њихово много. Укупна вредност пројекта је 2.489.700,00 

динара, од чега су 523.700,00 динара средства подносиоца пријаве, а 1.966.000,00 динара средства 

за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са 

наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумима из члана 18. став 

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

области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и 

етичким медијским стандардима.  

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

области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих  и јасно 

дефинисаних потреба циљних група, висок степен утицаја пројекта на квалитет информисања 

циљне групе – обрадом тема о деци са потешкоћама у развоју, хранитељским породицама и о 

насиљу над децом (члан 18. став 2. тачка 1. алинеја 4. и тачка 2. алинеја 2. Правилника).   

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, што у потпуности одговара 

намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. Закона.  

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 1.966.000,00 

динара, већ у износу од 1.000.000,00 динара.  

 

16. Подносилац пријаве, TOMISLAV DEDOVIĆ TOMIĆ PREDUZETNIK DINOVIZIJA, Кизур 

Иштвана 64, Суботица конкурисала је са предлогом пројекта Медијско праћење и презентација 

економских, привредно-туристичких, инфрастуктурних и културних потенцијала, развоја и 

програма града Суботице у 2018. години.  Укупна вредност пројекта je 770.470,89 динара, од 

чега су 170.756,04 динара средства подносиоца пријаве а 599.714,85 динара средства за која се 

аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са наменом 

средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. Правилника и то: 

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

информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким 

медијским стандардима.  

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

области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје мерљивост индикатора који 



 

 

омогућавају праћење реализације пројекта и разрађеност и изводљивост плана реализације 

пројекта (члан 18. став 2. тачка 2. алинеје 3. и 4. Правилника).   

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, што у потпуности одговара 

намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. Закона.   

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 599.714,85 

динара, већ у износу од 300.000,00 динара.  

 

17. Подносилац пријаве, BUNJEVAČKA MATICA, Корзо 8, Суботица, конкурисала је са предлогом 

пројекта Значај историје и људи који су стварали улицу Браће Радић. Укупна вредност 

пројекта је 518.000,00 динара, од чега су 113.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 

405.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени 

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

члана 18. став 1. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености 

професионалним и етичким медијским стандардима.  

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

области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих  и јасно 

дефинисаних потреба циљних група - очување националног идентитета Буњеваца (члан 18. став 2. 

тачка 1. алинеја 4. Правилника).   

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, што у потпуности одговара 

намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. Закона.  

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 405.000,00 

динара, већ у износу од 100.000,00 динара.  

 

18. Подносилац пријаве, Udruženje novinara "CRO-INFO", Трг Цара Јована Ненада 15/II, 

Суботица, конкурисало је са предлогом пројекта Телевизијски програм на хрватском језику 

„Cro  - info пејзажи“.  Укупна вредност пројекта је 1.890.600,00 динара, од чега су 1.240.600,00 

динара средства подносиоца пријаве а 650.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета 

јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног 

позива и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. Правилника и то: мером у којој је 

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

пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  



 

 

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

области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје усклађеност пројекта са реалним 

проблемима, потребама и приоритетима циљних група, усклађеност планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група, мерљивост индикатора који 

омогућавају праћење реализације пројекта, разрађеност и изводљивост плана реализације 

пројекта, афирмисање вредности мултикултурализма са фокусом на тематске целине из културе, 

очувања традиције, обичаја, туризма и живота града (члан 18. став 2. тачка 1. алинеја 3. и тачка 2. 

алинеје 1, 3. и 4. Правилника).   

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, што у потпуности одговара 

намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. Закона. 

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 650.000,00 

динара,  већ у износу од 500.000,00 динара. 

  

19. Подносилац пријаве, САВЕЗ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА ВОЈВОДИНЕ, Булевар 

Ослобођења 6-8, Нови Сад, конкурисао је са предлогом пројекта Нефро - поглед у нови живот. 

Укупна вредност пројекта је 1.020.000,00 динара, од чега су 820.000,00 динара средства 

подносиоца пријаве, а 200.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне 

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

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

подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће 

гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

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

области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих  и јасно 

дефинисаних потреба циљних група - афирмисање трансплатације и донорства као најбоље 

алтернативе лечењу (члан 18. став 2. тачка 1. алинеја 4. Правилника).   

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, што у потпуности одговара 

намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. Закона.  

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 200.000,00 

динара,  већ у износу од 100.000,00 динара.  

 

20. Подносилац пријаве, "Artline", Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица, конкурисао је са 

предлогом пројекта Суботица мој град. Укупна вредност пројекта је 3.000.000,00 динара, од чега 



 

 

су 1.500.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 1.500.000,00 динара средства за која се 

аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са наменом 

средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. Правилника и то: 

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

информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким 

медијским стандардима.  

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

области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих  и јасно 

дефинисаних потреба циљних група - угроженост градитељског наслеђа, пропадање и нестајањe 

на територији северне Бачке и Баната, разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта 

(члан 18. став 2. тачка 1. алинеја 4. и тачка 2. алинеја 4. Правилника).   

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, што у потпуности одговара 

намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. Закона.   

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 1.500.000,00 

динара, већ у износу од 800.000,00 динара.  

 

21. Подносилац пријаве, JANOŠ PAP PR, AGENCIJA ZA RADIO I TELEVIZIJSKE 

AKTIVNOSTI AGENCIJA K23 SUBOTICA, Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица, конкурисао 

је са предлогом пројекта Дневни информативни програм - вести. Укупна вредност пројекта је 

4.260.000,00 динара, од чега су 2.260.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 2.000.000,00 

динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат 

је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумима из члана 18. 

став 1. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и 

етичким медијским стандардима.  

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

области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих  и јасно 

дефинисаних потреба циљних група и разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта 

(члан 18. став 2. тачка 1. алинеја 4. и тачка 2. алинеја 4. Правилника).   

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, што у потпуности одговара 

намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. Закона.  

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 2.000.000,00 

динара,  већ у износу од 400.000,00 динара.  



 

 

 

22. Подносилац пријаве, СПЦ Епархија бачка, Змај Јовина 22, Суботица, конкурисала је са 

предлогом пројекта Светлост која просвећује. Укупна вредност пројекта 1.100.000,00 динара, 

од чега су 200.000,00 динара средства подносиоца пријаве а 900.000,00 динара средства за која се 

аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са наменом 

средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. Правилника и то: 

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

информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким 

медијским стандардима.  

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

области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје усклађеност пројекта са реалним 

потребама и приоритетима циљних група (члан 18. став 2. тачка 1. алинеја 3. Правилника).   

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, што у потпуности одговара 

намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. Закона.   

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 900.000,00 

динара,  већ у износу од 300.000,00 динара.  

 

23. Подносилац пријаве, Удружење "Институт за одрживи развој и заштиту животне средине 

Зелени круг", Александра Невског 32, Нови Сад, конкурисао је са предлогом пројекта Суботица 

град екологије. Укупна вредност пројекта је 824.764,00 динара, од чега су 185.764,00 динара 

средства подносиоца пријаве а 639.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице 

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

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

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

веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

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

области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје усклађеност пројекта са реалним 

проблемима, потребама и приоритетима циљних група, усклађеност планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група, разрађеност и изводљивост 

плана реализације пројекта (члан 18. став 2. тачка 1. алинеја 3. и тачка 2. алинеје 1. и 4. 

Правилника).   

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, што у потпуности одговара 

намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. Закона.   



 

 

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 639.000,00 

динара, већ у износу од 100.000,00 динара.  

 

24. Подносилац пријаве, СОС КАНАЛ ПЛУС д.о.о. Београд, Требињска 7, Београд, конкурисао је 

са предлогом пројекта Заштитимо нашу децу. Укупна вредност пројекта је 16.304.400,00 

динара, од чега су 15.806.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 498.400,00 динара 

средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у 

складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумима из члана 18. став 

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

области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и 

етичким медијским стандардима.  

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

области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група - изложеност деце насиљу (члан 18. став 2. тачка 1. алинеја 4. 

Правилника). 

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, што у потпуности одговара 

намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. Закона.   

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 498.400,00 

динара, већ у износу од 150.000,00 динара. 

  

25. Подносилац пријаве, MEDIA ADVERTISING DOO BEOGRAD, Кнеза Богосава 6, Београд, 

конкурисао је са предлогом пројекта Нас је 10%. Укупна вредност пројекта је 4.414.800,00 

динара, од чега су 3.736.800,00 динара средства подносиоца пријаве, а 678.000,00 динара средства 

за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са 

наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумима из члана 18. став 

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

области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и 

етичким медијским стандардима.  

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

области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих  и јасно 

дефинисаних потреба циљних група - проблеми са којима се сусрећу особе са инвалидитетом 

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



 

 

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, што у потпуности одговара 

намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. Закона.   

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 678.000,00 

динара,  већ у износу од 100.000,00 динара.  

 

26. Подносилац пријаве, GORAN TODOROV PR SUCOM MEDIA, Ђерђа Доже 3, Суботица, 

конкурисао је са предлогом пројекта Они долазе – 2018. Укупна вредност пројекта је 

1.385.200,00 динара, од чега су 282.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 1.103.200,00 

динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат 

је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумима из члана 18. 

став 1. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и 

етичким медијским стандардима.  

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

области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих и јасно 

дефинисаних потреба циљних група - младих и деце и усклађеност планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група (члан 18. став 2. тачка 1. алинеја 3. 

и тачка 2. алинеја 1. Правилника).   

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, што у потпуности одговара 

намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. Закона.   

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 1.103.200,00 

динара,  већ у износу од 900.000,00 динара.  

 

27. Подносилац пријаве, BUNJEVAČKI MEDIA CENTAR DOO SUBOTICA,  Анте Парчетића 10а, 

Суботица, конкурисао је са предлогом пројекта Интернет продукција – буњевачка рич. Укупна 

вредност пројекта је 1.428.000,00 динара, од чега су 828.000,00 динара средства подносиоца 

пријаве, а 600.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. 

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

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

подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће 

гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  



 

 

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

области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих  и јасно 

дефинисаних потреба циљних група - информисање из области живота и рада буњевачке 

заједнице и усклађеност планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и 

потребама циљних група (члан 18. став 2. тачка 1. алинеја 3. и тачка 2. алинеја 1. Правилника).   

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, што у потпуности одговара 

намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. Закона.   

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 600.000,00 

динара,  већ у износу од 100.000,00 динара.  

 

28. Подносилац пријаве, BUNJEVAČKI MEDIA CENTAR DOO SUBOTICA,  Анте Парчетића 10а, 

Суботица, конкурисао је са предлогом пројекта Информативна радио емисија „Суботица на 

буњевачком“. Укупна вредност пројекта је 1.062.000,00 динара, од чега су 222.000,00 динара 

средства подносиоца пријаве, а 840.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета 

јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног 

позива и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. Правилника и то: мером у којој је 

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

пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

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

области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих  и јасно 

дефинисаних потреба циљних група - информисање на матерњем, буњевачком језику (члан 18. 

став 2. тачка 1. алинеја 4. Правилника).   

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, што у потпуности одговара 

намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. Закона.   

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 840.000,00 

динара,  већ у износу од 250.000,00 динара.  

 

29. Подносилац пријаве, Udruženje građana "BUNJEVAČKI OMLADINSKI CENTAR", Анте 

Парчетића 10а, Суботица, конкурисао је са предлогом пројекта Радио емисије „Млади у фокусу 

– буњевачка рич“. Укупна вредност пројекта је 966.000,00 динара, од чега су 210.000,00 динара 

средства подносиоца пријаве, а 756.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета 

јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног 



 

 

позива и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. Правилника и то: мером у којој је 

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

пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

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

области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих  и јасно 

дефинисаних потреба циљних група, постојање стручних и професионалних референци 

предлагача пројекта које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта, искуство 

подосиоца пријаве које гарантује да ће пројекат бити успешно реализован (члан 18. став 2. тачка 1. 

алинеја 4. и тачка 5. алинеја 3. Правилника).   

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, што у потпуности одговара 

намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. Закона.   

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 756.000,00 

динара,  већ у износу од 100.000,00 динара.  

 

30. Подносилац пријаве, BUNJEVAČKI MEDIA CENTAR DOO SUBOTICA, Анте Парчетића 10а, 

Суботица, конкурисао је са предлогом пројекта Боцко – млади о себи. Укупна вредност пројекта 

је 1.132.000,00 динара, од чега су 264.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 868.000,00 

динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат 

је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумима из члана 18. 

став 1. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и 

етичким медијским стандардима.  

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

области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих  и јасно 

дефинисаних потреба циљних група – медијске садржаје креирају сами млади, сарадници у 

редакцији под стручним менторством искусних новинара (члан 18. став 2. тачка 1. алинеја 4. 

Правилника). 

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, што у потпуности одговара 

намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. Закона.   

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 868.000,00 

динара,  већ у износу од 300.000,00 динара.  

 



 

 

31. Подносилац пријаве, PANONIJA MEDIA DOO NOVI SAD, Крфска 9, Нови Сад, конкурисала је 

са предлогом пројекта Суботичка хроника. Укупна вредност пројекта је 1.633.000,00 динара, од 

чега су 333.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 1.300.000,00 динара средства за која се 

аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са наменом 

средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. Правилника и то: 

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

информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким 

медијским стандардима.  

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

области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје усклађеност пројекта са реалним 

проблемима, потребама и приоритетима циљних група, усклађеност планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група, разрађеност и изводљивост 

плана реализације пројекта (члан 18. став 2.а тачка 1. алинеја 3. и тачка 2. алинеје 1. и 4. 

Правилника).   

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, што у потпуности одговара 

намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. Закона.   

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 1.300.000,00 

динара,  већ у износу од 1.000.000,00 динара.  

 

32. Подносилац пријаве, "Udruženje Marija", Матије Гупца 10/I, Суботица, конкурисало је са 

предлогом пројекта Наша кршћанска баштина – Keresztény kulturális örökségünk. Укупна 

вредност пројекта је 1.435.000.000,00 динара, од чега су 482.000,00 динара средства подносиоца 

пријаве, а 953.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. 

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

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

подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће 

гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

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

области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих  и јасно 

дефинисаних потреба циљних група – потреба чувања и неговања хришћанске религије, на 

мађарском језику (члан 18. став 2. тачка 1. алинеја 4. Правилника).   

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, што у потпуности одговара 

намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. Закона.   



 

 

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 953.000,00 

динара,  већ у износу од 300.000,00 динара.  

 

33. Подносилац пријаве, NIKOLA TUMBAS PR FOTOGRAFSKA RADNJA NOAH AGENCY 

SUBOTICA, Бачка 29, Суботица, конкурисао је са предлогом пројекта Суботица.инфо 2018. 

Укупна вредност пројекта је 826.500,00 динара, од чега су 192.500,00 динара средства 

подносиоца пријаве а 634.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне 

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

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

подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће 

гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

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

области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје потпуна усклађеност са реалним 

проблемима, потребама и приоритетима циљних група (члан 18. став 2. тачка 1. алинеја 3. 

Правилника).   

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, што у потпуности одговара 

намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. Закона.   

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 634.000,00 

динара,  већ у износу од 300.000,00 динара.  

 

34. Подносилац пријаве, САВЕЗ СРБА ИЗ РЕГИОНА, Краљице Марије 47, Београд - Звездара, 

конкурисао је са предлогом пројекта Српско коло. Укупна вредност пројекта је 615.000,00 

динара, од чега су 215.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 400.000,00 динара средства 

за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са 

наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумима из члана 18. став 

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

области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и 

етичким медијским стандардима.  

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

области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих  и јасно 

дефинисаних потреба циљних група - једини лист у Србији који излази на ијекавском наречју, 

штампан ћирилицом и пружа неопходне информације за прогнана и избегла лица (члан 18. став 2. 

тачка 1. алинеја 4. Правилника).   



 

 

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, што у потпуности одговара 

намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. Закона.   

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 400.000,00 

динара,  већ у износу од 200.000,00 динара.  

 

35. Подносилац пријаве, РТВ ПАНОНИЈА 021 ДОО Нови Сад , Патријарха Чарнојевића 21, Нови 

Сад, конкурисала је са предлогом пројекта Суботица данас. Укупна вредност пројекта је 

5.194.800,00 динара, од чега су 2.597.400,00 динара средства подносиоца пријаве, а 2.597.400,00 

динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат 

је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумима из члана 18. 

став 1. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и 

етичким медијским стандардима.  

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

области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје усклађености пројекта са реалним 

проблемима, потребама и приоритетима циљних група, висока усклађеност планираних 

активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група и висок степен 

утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе (члан 18. став 2. тачка 1. алинеја 3. и тачка 

2. алинеје 1. и 2. Правилника).   

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, што у потпуности одговара 

намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. Закона.   

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 2.597.400,00 

динара,  већ у износу од 1.500.000,00 динара.  



 

 

 

 Комисија није предложила расподелу средства за следеће пројекте: 

 

Редни 

број Издавач медија Назив пројекта Назив медија 

1.  

НОВОСТИ ДАНА.РС ДОО Ниш-

Палилула  

Суботица - драгуљ 

Паноније Новости дана 

2.  Sindikat novinara Srbije 

Оснажимо новинаре да 

би оснажили 

новинарство 

Сајт Синдиката 

новинара Србије 

3.  

DNEVNIK-POLJOPRIVREDNIK 

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA 

NOVINSKO-IZDAVAČKU 

DELATNOST NOVI SAD 

Брига о заштити 

животне средине града 

Суботице за здравији и 

безбеднији живот 

грађана 

Лист 

„Пољопривредник“ 

4.  

SILVIJA SLAMNIG ĆUZOVIĆ PR 

RAD NA VEB SAJTOVIMA 

ARANĐELOVAC Седам суботичких чуда Come to Serbia 

5.  ADRIA MEDIA GROUP DOO 

Суботица – еко 

метропола espreso.rs 

6.  

Удружење за медијску афирмацију 

"МАТ" Откривамо ТК Туристички канал 

7.  

MEDIJA CENTAR DOO 

PREDUZEĆE ZA IZDAVAŠTVO I 

IZDAVAČKO-NOVINSKU 

DELATNOST, BEOGRAD (STARI 

GRAD) 

Суботица: потенцијали 

развоја Медија центар Београд 

8.  DAN GRAF DOO BEOGRAD 

Суботица, град са све 

мање деце 

Дневни лист Данас; 

интернет портал 

danas.rs 

9.  

PROGLAS PUBLIC RELATIONS doo 

Beograd Водич кроз дијабетес  Студио Б 

10.  

EURO ALFA EXPORT-IMPORT DOO 

SUBOTICA 

Радијски програм од 

интереса за грађане Naxi City radio 88,3 



 

 

11.  

SAŠA LJUBOJEVIĆ PR, AUDIO 

VIDEO PRODUKCIJA CONTRAST 

MEDIA NOVI SAD 

Промоција Еко - 

туристичких 

потенцијала општине 

Суботица 

Екобаланс, интернет 

портал 

12.  

DNEVNE NOVINE ALO društvo sa 

ograničenom odgovornošću Beograd-

Stari Grad 

Упознај Србију-

Суботица Alo! 

 

 

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

пројеката: 

 

1. Подносилац пријаве, НОВОСТИ ДАНА.РС ДОО Ниш-Палилула, Стевана Каћанског 8, Ниш, 

конкурисао је са пројектом Суботица - драгуљ Паноније. Укупна вредност пројекта је 

526.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 106.000,00 динара, а средства за која се 

аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 420.000,00 динара. Наведени пројекат је 

у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  критеријумом из члана 18. став 

1. тачка 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције привржености професионалним и 

етичким медијским стандардима.  

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

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

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

алинеја 3. Правилника. Наиме, у пројекту нису јасно индентификовани и дефинисани проблеми и 

потребе циљне групе, наведени индикатори нису адекватни јер нису мерљиви. Из наведених 

разлога, предлог је да се пројекат не подржи.  

 

2. Подносилац пријаве, Sindikat novinara Srbije, Ресавска 28, Београд, конкурисао је са пројектом 

Оснажимо новинаре да би оснажили новинарство. Укупна вредност пројекта је 488.000,00 

динара, од тога сопствени приходи износе 104.000,00 динара, а средства за која се аплицира из 

буџета јединице локалне самоуправе износе 384.000,00 динара. Наведени пројекат је у складу са 

наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  критеријумом из члана 18. став 1. тачка 2. 

Правилника, и то: мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким 

медијским стандардима. 

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

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

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

Правилника. Наиме, реализацијом пројекта не би се остварио утицај на квалитет информисања 

грађана Суботице, усклађеност планираних активности са циљевима и очекиваним резултатима 



 

 

није на потребном нивоу, наведени индикатори нису адекватни јер нису мерљиви, не постоји 

извесност развојне и финансијске одрживости пројекта. Из наведених разлога, предлог је да се 

пројекат не подржи.  

 

3. Подносилац пријаве, DNEVNIK-POLJOPRIVREDNIK AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA 

NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST NOVI SAD, Булевар Ослобођења 81, Нови Сад, 

конкурисао је са пројектом Брига о заштити животне средине града Суботице за здравији и 

безбеднији живот грађана. Укупна вредност пројекта је 560.000,00 динара, од тога сопствени 

приходи износе 112.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне 

самоуправе износе 448.000,00 динара. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из 

Јавног позива и у складу је са  критеријумом из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мером 

пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

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

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

јавног информисања. Пројекат, наиме, није  усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 3. 

тачка 2. алинеје 1, 3. и 4, тачка 4. алинеје 1. и 2. Правилника. Наиме, у пројекту нису јасно 

индентификовани реални проблеми и потребе циљне групе, усклађеност планираних активности 

са циљевима и очекиваним резултатима није на потребном нивоу, наведени индикатори нису 

адекватни јер нису мерљиви, план реализације није довољно добро разрађен тако да нема 

гаранције за реалну изводљивост истог, док је предложени буџет предимензиониран, предложени 

трошкови делом непотребни а другим делом неоправдано високи. Из наведених разлога, предлог 

је да се пројекат не подржи. 

 

4. Подносилац пријаве, SILVIJA SLAMNIG ĆUZOVIĆ PR RAD NA VEB SAJTOVIMA 

ARANĐELOVAC, Гајевачка 12, Аранђеловац, конкурисала је са пројектом Седам суботичких 

чуда. Укупна вредност пројекта је 234.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 

54.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 

180.000,00 динара. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у 

складу је са  критеријумом из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мером пружања веће 

гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

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

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

јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18 став 2. тачка 1. алинеја 3. тачка 2. 

алинеје 1- 4. Правилника. Наиме, у пројекту нису јасно индентификовани реални проблеми и 

потребе циљне групе, реализацијом пројекта не би се остварио утицај на квалитет информисања 

грађана Суботице, усклађеност планираних активности са циљевима и очекиваним резултатима 

није на потребном нивоу, наведени индикатори нису адекватни јер нису мерљиви, план 

реализације није довољно добро разрађен тако да нема гаранције за реалну изводљивост истог. 

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

   



 

 

5. Подносилац пријаве, ADRIA MEDIA GROUP DOO, Влајковићева 8, Београд - Стари Град, 

конкурисала је са пројектом Суботица – еко метропола. Укупна вредност пројекта је 

3.532.920,00 динара, од тога сопствени приходи износе 1.766.460,00 динара, а средства за која се 

аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 1.766.460,00 динара. Наведени пројекат 

је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  критеријумом из члана 18. 

став 1. тачка 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције привржености професионалним 

и етичким медијским стандардима.  

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

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

јавног информисања. Пројекат није  усклађен са чланом 18 став 2. тачка 1. алинеја 3. тачка 2. 

алинеје 1. и 4. тачка 4. алинеје 1. и 2. Правилника. Наиме, не постоји усклађеност пројекта са 

реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, нема усклађености планираних 

активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама циљних група, неадекватна је 

разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта, а буџет је предимензиониран, 

предложени трошкови делом непотребни а другим делом неоправдано високи. Из наведених 

разлога, предлог је да се пројекат не подржи.  

 

 

6. Подносилац пријаве, Удружење за медијску афирмацију "МАТ", Бошка Бухе 46, Инђија, 

конкурисало је са пројектом Откривамо. Укупна вредност пројекта је 628.554,62 динара, од тога 

сопствени приходи износе 188.224,62 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице 

локалне самоуправе нису дефинисана (подносилац је тражио средства из републичког буџета а не 

из буџета локалне самоуправе), те је предлог да се пројекат не подржи.   

 

7. Подносилац пријаве, MEDIJA CENTAR DOO PREDUZEĆE ZA IZDAVAŠTVO I 

IZDAVAČKO-NOVINSKU DELATNOST, BEOGRAD (STARI GRAD), Теразије 3, Београд - 

Стари Град, конкурисао је са пројектом Суботица: потенцијали развоја. Укупна вредност 

пројекта је 453.500,00 динара, од тога сопствени приходи износе 109.500,00 динара, а средства за 

која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 344.000,00 динара. Наведени 

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

члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције привржености 

професионалним и етичким медијским стандардима.  

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

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

јавног информисања. Пројекат, наиме, није  усклађен са чланом 18 став 2. тачка 4. алинеје 1. и 2. 

Правилника. Наиме, у пројекту предложени буџет је предимензиониран, предложени трошкови 

делом непотребни а другим делом неоправдано високи и не постоји економска оправданост 

предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности. Из наведених разлога, предлог је да се 

пројекат не подржи. 

  



 

 

8. Подносилац пријаве, DAN GRAF DOO BEOGRAD, Алексе Ненадовића 19, Београд - Врачар, 

конкурисао је са пројектом Суботица, град са све мање деце. Укупна вредност пројекта је 

755.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 216.000,00 динара, а средства за која се 

аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 539.000,00 динара. Наведени пројекат је 

у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  критеријумом из члана 18. став 

1. тачка 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције привржености професионалним и 

етичким медијским стандардима.  

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

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

јавног информисања. Пројекат, наиме, није  усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеје 2 и 3. 

Правилника. Пројекат нема довољан степен утицаја на квалитет информисања циљне групе у 

граду Суботици. Такође, нема мерљивост индикатора који омогућују праћење реализације 

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

 

9. Подносилац пријаве, PROGLAS PUBLIC RELATIONS doo Beograd, Јаше Продановића 2, 

Београд - Палилула, конкурисаo је са пројектом Водич кроз дијабетес. Укупна вредност пројекта 

је 10.050.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 2.050.000,00 динара, а средства за која 

се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 450.000,00 динара. Наведени пројекат 

је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  критеријумом из члана 18. 

став 1. тачка 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције привржености професионалним 

и етичким медијским стандардима.  

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

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

јавног информисања. Пројекат, наиме, није  усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинејa 2. 

тачка 4. алинеје 1. и 2. Правилника. Пројекат нема довољан степен утицаја на квалитет 

информисања циљне групе у граду Суботици, нема прецизности и разрађености буџета пројекта, 

који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима, а попуњен је и на 

погрешном обрасцу, нема економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне 

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

 

10. Подносилац пријаве, EURO ALFA EXPORT-IMPORT DOO SUBOTICA, Арсенија Чарнојевића 

3, Суботица, конкурисаo је са пројектом Радијски програм од интереса за грађане. Укупна 

вредност пројекта је 656.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 136.000,00 динара, а 

средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 520.000,00 динара. 

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

критеријумом из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

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

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

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



 

 

тачка 2. алинеје 1, 3. и 4. Правилника. Наиме, у пројекту нису јасно идентификовани реални 

проблеми и потребе циљне групе, усклађеност планираних активности са циљевима и 

очекиваним резултатима није на потребном нивоу, наведени индикатори нису адекватни јер нису 

мерљиви, план реализације није довољно добро разрађен тако да нема гаранције за реалну 

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

 

11. Подносилац пријаве, SAŠA LJUBOJEVIĆ PR, AUDIO VIDEO PRODUKCIJA CONTRAST 

MEDIA NOVI SAD, Саве Ковачевића 11, Нови Сад, конкурисао је са пројектом Промоција Еко 

- туристичких потенцијала општине Суботица. Укупна вредност пројекта је 711.000,00 

динара, од тога сопствени приходи износе 147.000,00 динара, а средства за која се аплицира из 

буџета јединице локалне самоуправе износе 564.000,00 динара. Наведени пројекат је у складу са 

наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  критеријумом из члана 18. став 1. тачка 2. 

Правилника, и то: мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким 

медијским стандардима.  

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

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

јавног информисања. Пројекат, наиме, није  усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеје 2 и 3. 

Правилника. Пројекат нема довољан степен утицаја на квалитет информисања циљне групе у 

граду Суботици ни мерљивост индикатора који омогућују праћење реализације пројекта.  Из 

наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.  

 

12. Подносилац пријаве, DNEVNE NOVINE ALO društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd-

Stari Grad, Косовска 26/III, Београд - Стари Град, конкурисале су са пројектом Упознај Србију-

Суботица. Укупна вредност пројекта је 526.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 

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

450.000,00 динара. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у 

складу је са  критеријумом из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мером пружања веће 

гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

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

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

јавног информисања. Пројекат није  усклађен са чланом 18 став 2. тачка 2. алинеје 1- 5. тачка 4. 

алинеје 1. и 2.  Правилника. Наиме, реализацијом пројекта не би се остварио утицај на квалитет 

информисања грађана Суботице, усклађеност планираних активности са циљевима и очекиваним 

резултатима није на потребном нивоу, наведени индикатори нису адекватни јер нису мерљиви, не 

постоји извесност развојне и финансијске одрживости пројекта, у буџету нема усклађености 

предвиђених трошкова са пројектним активностима и економске оправданости предлога буџета у 

односу на циљ и пројектне активности. Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не 

подржи.   

 






