
1 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

На основу Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16-

аутентично тумачење), Правилника о суфинансирању пројеката  за остваривање јавног интереса у 

области јавног информиња ("Сл. гласник РС“, бр. 83/14,58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), и тачке 

2. Решења Градоначелника Града Новог Сада о образовању и именовању Комисије за спровођење 

поступка јавног конкурса за суфинансирање пројеката средствима из буџета Града Новог Сада у циљу 

остваривања јавног интереса у области јавног информисања број 6-7/2018-137-II („Сл. лист Града 

Новог Сада“, број 19/18), Председник Комисије, др Биљана Ратковић Његован – професор ФТН у 

Новом Саду (Департман за индустријско инжењерство и менаџмент – Инжењерство и менџмент 

медија), и чланови Комисије, Марина Димитрић – новинар, Борис Павлов – новинар, Ђуро Вукелић – 

новинар и Милован Балабан – медијски стручњак, Градској управи за културу Града Новог Сада, 

подносе следећи: 

 

 
ПРЕДЛОГ ПОДРЖАНИХ ПРОЈЕКАТА 

по спроведеном поступку јавног конкурса за суфинансирање пројеката у циљу остваривања 

јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години 

 

 

 

Градоначелник Града Новог Сада је Закључком број: 6-7/2018-7-II од 19.02.2018. године, 

расписао Јавни конкурс за суфинансирање пројеката средствима из буџета Града Новог Сада у циљу 

остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2018. године. 

 

           Јавни конкурс је расписан за: 

 

           - пројекте производње медијских садржаја из области јавног информисања, који доприносе 

истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана Новог Сада, заштити и 

развоју људских права и демократије, слободном развоју личности и заштити деце и младих, развоју 

културног и уметничког стваралаштва, развоју образовања, укључујући и медијску писменост, развоју 

науке, спорта и физичке културе, заштити животне средине и здравља људи, унапређивању медијског 

и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба 

грађана Новог Сада за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације, 

 

            -пројекте намењене заштити интереса особа са инвалидитетом ради несметаног коришћења 

права ових лица у јавном информисању, а посебно слободе мишљења и изражавања и омогућавања 

несметаног примања информација намењених јавности у примереном облику и применом 

одговарајуће технологије, и 

 

             -пројекте oрганизовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и 

унапређивања професионалних и етичких стандарда у области jавног информисања. 

 

 Средства за суфинансирање ових пројеката планирана су Одлуком о буџету Града Новог Сада 

за 2018. годину ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 66/17, 28/18 и 30/18 - испр.) и Финансијским планом 

прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за културу за 2018. годину, у износу од 

65.224.000,00 динара. Јавни конкурс је објављен у дневном листу "Дневник" и на званичном сајту 

Града Новог Сада, дана 22.02.2018. године, и био је отворен до 24.03.2018. године. 

 

Поступак јавног конкурса спровела је Комисија, на основу Правилника о суфинансирању 

пројеката  за остваривање јавног интереса у области јавног информиња која је образована и именована 

Решењем Градоначелника Града Новог Сада о образовању и именовању Комисије за спровођење 

поступка јавног конкурса за суфинансирање пројеката средствима из буџета Града Новог Сада у циљу 

остваривања јавног интереса у области јавног информисања („Сл. лист Града Новог Сада“, број 19/18). 



 

 

 Наведеним решењем у Комисију су именовани: др Биљана Ратковић Његован – професор 

ФТН у Новом Саду, Департман за индустријско инжењерство и менаџмент – Инжењерство и менџмент 

медија, Марина Димитрић – новинар, Борис Павлов – новинар, Ђуро Вукелић – новинар и 

Милован Балабан – медијски стручњак,  

Конститутивна Седница Комисије је одржана 14.05.2018. године у малој сали Скупштине Града 

Новог Сада, у Новом Саду. На конститутивној седници, чланови Комисије су за председника изабрали 

др Биљану Ратковић Његован.  

Комисија је у наведеном саставу одржала укупно три (3) седницe, и то 14.05.2018., 15.05.2018.  и 

01.06.2018. године. Све седнице су одржане у просторијама Скупштине Града Новог Сада, Жарка 

Зрењанина 2., у Новом Саду.  

Седницaмa Комисије је, поред чланова Комисије, присуствовала и Мирјана Лукић Маринковић, 

у својству секретара Комисије.  

           Након отварања и евидентирања приспелих пријава, утврђено је, да је пријаве на Јавни конкурс 

за доделу средстава из буџета Града Новог Сада у 2018. години у предвиђеном року поднело 137 

носилаца са укупно 125 пројеката, за чије финансирање је тражено укупно 204.853.657,53 динара и то 

пројекте производње медијских садржаја из области јавног информисања, пројекте намењених 

националним мањинама и етничким заједницама у циљу информисања на сопственом језику и 

неговању сопствене културе и идентитета, пројекте намењених заштити интереса особа са 

инвалидитетом.  

  

Комисија је констатовала: 

 

            На јавни конкурс за избор пројеката из области јавног информисања пријаве су поднели: 

 

 

1. HONESTAS AGENCIJA IMRE ŠEBEŠĆEN PR, NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "4141`чешће "Вајдашаг ма" у локалном информисању у Новом Саду - на 

мађарском језику" 
497.000,00 

 

2. HEROR MEDIA PONT DOO NOVI SAD, Нови Сад 

   ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "ДРУГА ЕВРОПСКА КОНФЕРЕНЦИЈА ПОСВЕЋЕНА МАЊИНСКИМ И 

ЛОКАЛНИМ МЕДИЈИМА"   

1.573.600,00 

         

3. DNEVNIK AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST NOVI 

SAD, Нови Сад  

   ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Органска производња у функцији заштите здравља људи"   2.000.000,00 

                                               

4. Војвођанска зелена иницијатива, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Документарни тв серијал "Зелена патрола на делу" 900.000,00 

 

5. Друштво новинара Војводине, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Међународно признање Златно перо и годишње награде ДНВ"   250.000,00 

2. - "Војвођански новинар" 340.008,00 

 

6. FABRIKA SLOVA DOO NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 



 

 

1. - "NOVI SAD – ADRESA EVROPE"   2.000.000,00 

 

7. Задруга медијских и културних стваралаца Медијакулт Нови Сад, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Жене у политици - политика у женама, Србија 1918-2018."   3.582.500,00 

 

8. Удружење за борбу против дискриминације Посматрач, Београд – Нови Београд 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Интегрисање националне мањине у грађанску већину"   960.000,00 
   

 9. "Удружење љубитеља и мајстора уметности, вештина и теорија уметности и наука Арс 

Академија", Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "НОВИНАРСКЕ РАДИОНИЦЕ - школа за полазнике видео и веб новинарства"   465.000,00 

 

10. "ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ И РАЗВОЈ ОПШТИНЕ", Темерин 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Нови Сад универзитетски град" 1.197.500,00 

 

11. "УДРУЖЕЊЕ ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛА", Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Одговорност  и  квалитет = задовољство"   585.700,00 

 

12. ...ИЗ КРУГА - ВОЈВОДИНА, организација за подршку женама с инвалидитетом, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Промоција позитивне слике особа са инвалидитетом" 600.000,00 

 

13. AGENCIJA ZA PROIZVODNJU RADIO I TELEVIZIJSKIOG PROGRAMA NS MEDIA 

STANISLAVA KENEŠKI PR NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Едукација младих новинара за нове медије "Тагуј културу"   617.120,00 

 

14. Удружење грађана "Пхралипе Нови Сад", Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "OČUVAJMO SVOJ IDENTITET – KULTURA I TRADICIJA ROMA" 714.000,00 

 

15. DRAGAN GMIZIĆ PR, VIDEO I KINEMATOGRAFSKA AGENCIJA GREENFIELD 

PRODUKCIJA, NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Grabljivci"   470.000,00 

 

16. Ivana Knežević PR Izdavačka delatnost Objektiv media NS Irig, Ириг 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Razvoj grada Novog Sada"   1.774.000,00 

 

17. Центар за истраживање и развој комуникација, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 



 

 

1. - "Арт магазин - Нови Сад 2021, дневни информативни садржај у области 

уметности" 

230.000,00 

 

18. MILANKA GVOIĆ PR PROIZVODNJA KINEMATOGRAFSKIH DELA AUDIOVIZUELNOG I 

TELEVIZIJSKOG SADRŽAJA AKSIOS MEDIA, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. -  "Отворено о дискриминацији и злостављању адолесценткиња" 2.535.000,00 

 

19. BLUMEN GROUP PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I POSLOVNE USLUGE DOO 

BEOGRAD, Београд-Звездара 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "TRAJANJE, KAO PUT USPEŠNE PRIVREDE I DRUŠTVA" 490.000,00 

 

20. KULTURNO OBRAZOVNA FONDACIJA "ZRAK", Београд-Звездара 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Kreiranje i plasman kulturnog proizvoda - Priče o nama"  425.000,00 

 

21. Друштво Сународника и пријатеља Русије "Русија",  Сремска Каменица 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Прозор у Русију" – културно-информативна радио емисија на руском језику" 774.800,00 

 

22. DNEVNIK-POLJOPRIVREDNIK AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU 

DELATNOST NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "ЗНАЧАЈ КУЛТУРНОГ И ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА У ОБЛАСТИ 

ПРОИЗВОДЊЕ ХРАНЕ И ЗАНАТСТВА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ 

НОВОГ САДА" 

448.000,00 

 

23. Удружење новинара "ЕКО ВЕСТ", Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "ЕКОПОЛИС - Дигитални аудио магазин за еколошку и друштвену хигијену" 450.000,00 

 

24. Инкубатор мултимедијалне уметности и креативних индустрија-РЕЗОН, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Деменција - Више од заборава" 1.732.000,00 

 

25. KANAL 9 DOO ZA MARKETING RADIO I TELEVIZIJU NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Једног смо рода" 1.832.289,82 

2. - "Потрошачки Отворени екран" 2.141.010,18 

3. - "Ретроспектива и недељни магазин на знаковном језику" 2.145.029,05 

 

26. Друштво за борбу против шећерне болести града Новог Сада, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "STOP DIJABETES!"   500.000,00 

 

27. Удружење грађана "Кошница", Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Омладинска радијска емисија РЕИНЖЕЊЕРИНГ" 394.440,00 



 

 

28. "ЖИВОТ-УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗА БОРБУ ПРОТИВ РЕТКИХ БОЛЕСТИ КОД ДЕЦЕ", 

Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Časopis o retkim bolestima Reč za Život" 850.000,00 

  

29. EPARHIJA BAČKA SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE NOVI SAD, GIMNAZIJSKA 2, Нови 

Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Нови Сад – европска престоница културе" 1.393.600,00 

 

30. "Институт за одрживи развој и заштиту животне средине Зелени круг", Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Нови Сад наш еко град"   639.000,00 

31. DANIJELA ŠUŠA PR AUDIO I VIDEO PRODUKCIJA NOVA PRODUKCIJA ŠID, Шид 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "U CENTRU KULTURNIH ZBIVANJA"   5.440.000,00 

 

32. SREMSKA TELEVIZIJA DOO ŠID, Шид 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "IZ SRCA VOJVODINE"   5.004.000,00 

 

33. DELTA TELEVIZIJA DOO ZA ZASTUPANJE, MARKETING I TELEVIZIJSKE AKTIVNOSTI 

NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "JUČE, DANAS, SUTRA"  4.320.000,00 

 

34. Privredno društvo za komunikacije i odnose sa javnošću marketing konsalting i usluge PROGLAS 

PUBLIC RELATIONS doo Beograd-Palilula, Београд-Палилула 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Водич кроз дијабетес" 850.000,00 

 

35. NENAD MIKALAČKI PR, AGENCIJA ZA FILMSKU I VIDEO PRODUKCIJU DRUID NOVI 

SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Зојин Закон (2018)" 402.000,00 

 

36. DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU LINEA ELECTRONICS ZA 

PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Bajke za decu - Mesék gyerekeknek" 750.000,00 

2. - "Šansa za sve" 828.000,00 

3. - "Novosadska hronika" 1.500.000,00 

 

37. PLANETA 21000 DOO ZA PROIZVODNJU I EMITOVANJE RADIO I TV PROGRAMA 

EKSPORT-IMPORT I USLUGE, NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Деца су наша будућност" 1.170.000,00 



 

 

 

38. DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU MEDIĆ RADIO B.B BAČKI 

BRESTOVAC, Бачки Брестовац 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Недељна Хроника" 1.180.000,00 

 

39. TV MOST DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA INFORMATIVNO 

IZDAVAČKU DELATNOST NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "RUSKI DNEVNIK" 1.552.500,00 

2. - "NOVOSADSKA NEDELJA" 1.890.000,00 

 

40. Удружење грађана "СРПСКИ КРАЈЕВИ", Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Чувари традиције" 1.420.000,00 

  

41. Крафткор, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Заједно – серијал цртаних филмова за децу оштећеног слуха" 1.354.000,00 

 

42. AGENCIJA ZA DIZAJN SMART ART JOVAN JARIĆ PREDUZETNIK, NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Активни живот у складу са природом – приоритет модерног доба!" 300.002,00 

 

43. NOVINSKO-IZDAVAČKO DRUŠTVO KOMPANIJA NOVOSTI AD BEOGRAD (STARI 

GRAD), Београд-Стари Град 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "PRIČE VOJVODINE" 1.170.561,00 

 

44. Удружење "Шта хоћеш", Обреновац 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "ТВ серија "На веслу прича – Нови Сад" 1.947.352,46 

 

45. DRUŠTVO ZA NOVINSKO IZDAVAČKU DELATNOST DAN GRAF DOO BEOGRAD 

(VRAČAR), Београд-Врачар 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Volonteri, vredni građani evropske prestonice kulture" 690.000,00 

 

46. Друштво за румунски језик Војводине - Република Србија, Вршац 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "МУЛТИЈЕЗИЧКИ ЧАСОПИС "НОВИ МОСТ" 500.000,00 

2. - "ЧАСОПИС "LOGOS" ("РЕЧ")" 500.000,00 

 

47. SILVIJA SLAMNIG ĆUZOVIĆ PR RAD NA VEB SAJTOVIMA ARANĐELOVAC, 

Аранђеловац  

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Седам новосадских чуда" 160.000,00 



 

 

48. ANA ABRAMOVIĆ PR PROIZVODNJA KINEMATOGRAFSKIH DELA AUDIO-VIZUELNIH 

PROIZVODA I TELEVIZIJSKOG PROGRAMA AB MEDIA BEOGRAD, Београд-Звездара 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Нови Сад – престоница културе" 2.200.000,00 

 

49. НОВОСТИ ДАНА.РС ДОО Ниш-Палилула, Ниш 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Нови Сад је дом и Бугара" 420.000,00 

2. - "ПРАВА И МОГУЋНОСТИ ЗАПОШЉАВАЊА ИНВАЛИДА РАДА У НОВОМ 

САДУ" 

840.000,00 

3. - "Безбедност деце и младих на интернету и друштвеним мрежама у Новом Саду" 840.000,00 

4. - "ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ЕКОНОМИЈЕ ЗА НОВИНАРЕ" 250.000,00 

 

50. УДРУЖЕЊЕ "ИЗБОР", Петроварадин 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "ИНТЕРНЕТ РАДИО ЗА ДЕЦУ "КЕРЕФЕКЕ" - ЕМИСИЈА "ЂАЧКО ДОБА" 972.000,00 

 

51. WAKE UP DOO ZA FILMSKU I VIDEO PRODUKCIJU NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "RAD - Međunarodni edukativni program za producentkinje i autorke dokumentarnih 

sadržaja iz regiona" 

482.073,00 

 

52. COLOR MEDIA COMMUNICATIONS DOO PETROVARADIN, Петроварадин 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "100 ГОДИНА - ДВА ЈУБИЛЕЈА" 929.000,00 

2. - "D & C  - Invest in Novi Sad" 1.257.000,00 

 

53. NS-AS DOO PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "ВОЈВОЂАНСКИ РЕПОРТЕРИ" 4.110.000,00 

 

54. EXPLORE AGENCY DOO NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Stubovi našeg grada" 1.117.800,00 

 

55. "УДРУЖЕЊЕ РОМСКИХ СТУДЕНАТА", Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "О тернипе ађес" 392.000,00 

 

56. Новинарска асоцијација Русина, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Јован Храниловић - тачка спајања" 276.000,00 

 

57. BUSINESS INFO GROUP DOO, BEOGRAD (STARI GRAD), Београд-Стари Град 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Креативна економија - добре идеје, привредни потенцијал" 960.000,00 

2. - "Како се спроводе јавне набавке – да победе најбољи" 805.000,00 

 



 

 

58. САВЕЗ СРБА ИЗ РЕГИОНА, Београд-Звездара 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "SRPSKO KOLO - časopis" 1.185.000,00 

 

59. Телевизија спорта и здравља СОС КАНАЛ ПЛУС д.о.о. Београд-Вождовац, Београд-

Вождовац 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "ZAŠTITIMO NAŠU DECU" 1.470.800,00 

 

60. MEDIA ADVERTISING DOO ZA MARKETING I PROPAGANDU BEOGRAD (VOŽDOVAC), 

Београд-Вождовац 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "NAS JE 10 %" 693.600,00 

 

61. VIDEONET DOO BEOGRAD (VRAČAR), Београд-Врачар 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "НОВИ САД – активности  града" 600.000,00 

 

62. PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I MARKETING MREŽA RADIO STANICA TELEVIZIJA 

PORTAL GLOBAL MEDIA BROADCAST D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, Београд-Нови 

Београд 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "RADUJ SE RAĐANJU" 3.184.000,00 

 

63. Удружење "Агропрофит", Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "ИНФОРМИСАЊЕ О ПУТУ ДО ЗДРАВЕ ХРАНЕ УЗ ДОБРУ 

ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРАКСУ НА ПОДРУЧЈУ НОВОГ САДА" 

756.686,00 

 

64. Удружење "Ариадне" Нови Сад, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Култура - темељ будућности (Kultúra - základ budúcnosti)" 980.000,00 

 

65. DOO LOKAL MEDIA NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Чист град - здрави људи" 2.150.000,00 

 

66. Удружење РАЗВОЈНИ ЦЕНТАР COMNET, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "ЗАЈЕДНО КРОЗ ВЕКОВЕ - ÉVSZÁZADOKON KERESZTÜL KÖZÖSEN" 1.191.000,00 

 

67. ADRIA MEDIA GROUP DOO BEOGRAD (STARI GRAD), Београд-Стари Град 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Novi Sad - EKO METROPOLA" 1.766.460,00 

 

68. DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU IN RADIO NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "MANJINE SU NAŠE VELIČINE" 3.500.000,00 



 

 

2. - "KULTURA U FOKUSU PUBLIKE" 3.555.000,00 

3. - "PROBUDI SE i POMOZI" 3.555.000,00 

 

69. Удружење грађана "БУЊЕВАЧКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР - НОВИ САД", Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "БУЊЕВАЧКИ ГЛАС – МЕСТО И УЛОГА БУЊЕВАЦА У ПРИСАЈЕДИЊЕЊУ" 693.000,00 

 

70. Центар за информисање "Шта жене желе", Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Информисањем и едукацијом против вршњачког насиља" 542.000,00 

 

71. ГРАЂАНСКА ИНИЦИЈАТИВА БЕЛАФОНС, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Izazovi kulturnih i kreativnih industrija u NS" 490.000,00 

2. - "Дворци Новог Сада и околине" 1.800.000,00 

 

72. "ВОТЕНС", Ветерник 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Новосадска хроника" 1.860.000,00 

 

73. RADIODIFUZNO PREDUZEĆE 021 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 

NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Мирис града" 2.496.000,00 

 

74. Еколошко удружење грађана ''Зелено питање'', Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "ШКОЛСКИ ЗЕЛЕНИ ПРЕСС 2018." 2.342.000,00 

 

75. RTV SIGNAL - NS DOO NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "PUTEVI HUMANOSTI" 1.180.800,00 

2. - "DEČIJI SVET – INTERNET" 1.846.000,00 

 

76. HASHTAG DIGITAL MEDIA GROUP DOO Novi Sad, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Novi Sad uživo" 1.510.000,00 

 

77. VIŠESLAV PETKOVIĆ PR PROIZVODNJA KINEMATOGRAFSKIH DELA, AUDIO-

VIZUELNIH PROIZVODA I TELEVIZIJSKOG PROGRAMA DINKA 3D DNK NOVI SAD, Нови 

Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Уздравље и сваком добро" 950.000,00 

 

78. MILOŠ RUNJAJIĆ PR PROIZVODNJA AUDIO VIZUELNIH PROIZVODA I 

TELEVIZIJSKOG PROGRAMA BUMERANG NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 



 

 

1. - "ПОЗДРАВ - серијал тв емисија" 1.260.000,00 

2. - "Мој Свет-серијал радио емисија" 660.000,00 

3. - "ПОЗДРАВ - серијал тв емисија" 1.260.000,00 

 

79. REGIONALNO DRUŠTVO RTV-RTD DOO NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Unapredjenje informativno edukativne emisije "Zelena minuta" 767.656,00 

 

80. САВЕЗ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА ВОЈВОДИНЕ, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Nefro" Pogled u novi život" 280.000,00 

 

81. INVITEM DOO KAĆ, Каћ 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Kulturno novosadski" 1.904.000,00 

2. - "Nasi snovi" 1.808.000,00 

 

82. KATAPULT KONSALTING DOO SUBOTICA, Суботица 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "NOVOSAĐANI: VELIKI LJUDI MALOG BIZNISA" 1.053.000,00 

 

83. Удружење "Тесла глобал форум" Нови Сад, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "ВИРТУЕЛНИ ТЕСЛА" 1.400.000,00 

 

84. MARKET IT MARKETING AND PR DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 

NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Razvoj kulturnog i umetničkog stvaralaštva" 5.037.000,00 

 

85. Друштво тумача и преводилаца за знаковни језик - Нови Сад, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Prozor u svet-znakovni jezik za bolju pristupačnost" 625.000,00 

 

86. PREDRAG RAVA PR AGENCIJA ZA KONSULTANTSKE AKTIVNOSTI U OBLASTI 

KULTURE I MEDIJA ART CONSULT NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Можда спава - песнички времеплов" 206.500,00 

 

87. Студентска асоцијација Универзитета у Новом Саду, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Родитељство у току студија-препреке и могућности" 800.000,00 

 

88. PANONIJA MEDIA DOO NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Podrska osobama sa invaliditetom" 5.000.000,00 

 

 



 

 

89. Занатско Филмска Заједница, Петроварадин 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Школско- образовни дечији серијал "Уприродисе"" 2.101.000,00 

 

90. DNEVNIK VOJVODINA PRESS DOO PREDUZEĆE ZA IZDAVANJE I ŠTAMPANJE NOVINA, 

NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Prigradska naselja Novog Sada" 6.300.000,00 

 

91. ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА СЛЕПИХ НОВИ САД, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "DA BISMO SAZNALI MORAMO DA ČUJEMO" 516.500,00 

 

92. НОВОСАДСКА ТВ ДОО НОВИ САД, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Вести на словачком и мађарском језику" 1.608.000,00 

2. - "Објектив са преводом на знаковни језик" 1.100.000,00 

3. - "Стогодишњица ослобођења и уласка српске војске у Нови Сад" 6.768.000,00 

 

93. УДРУЖЕЊЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ДИГИТАЛНЕ КУЛТУРЕ И МЕДИЈСКЕ ПИСМЕНОСТИ, 

Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Описмедијавање" 630.000,00 

 

94. PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I MARKETING IN NETWORK SOLUTION D.O.O. 

BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, Београд-Нови Београд 

  износ 

1. - "GLAS NOVOG SADA" 3.568.000,00 

 

95. VESNA PANTIĆ PR IZDAVANJE ČASOPISA IZVOĐAČKA I DRUGE UMETNIČKE 

DELATNOSTI KREATIVNA RADIONICA NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Машталица - На путу правих вредности" 1.444.500,00 

 

96. "Културама", Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Novi Sad - Omladinska prestonica Evrope 2018." 385.000,00 

 

97. PEČAT D A DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "ZDRAV DAN" 880.000,00 

 

98. Preduzeće za marketing Second Media d.o.o. Sombor, Сомбор 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "TВ ПРОЈЕКАТ "КУДА ИДЕ ВОЈВОДИНА-СЕРИЈАЛ "Благо равнице" 410.000,00 

 

99. DOO KUHINJICA NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 



 

 

1. - "ДОКТОР НИКОВ КАУЧИНГ" 1.975.000,00 

 

100. TATJANA POPOVIĆ PR AGENCIJA ZA AUDIO-VIDEO PRODUKCIJU TP ZOOM NOVI 

SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "ГРАД ИНВЕСТИЦИЈА" 2.370.000,00 

 

101. MILANA LAKETA PR AGENCIJA ZA AUDIO-VIDEO PRODUKCIJU MILANART NOVI 

SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Водич кроз Нови Сад" 1.980.000,00 

 

102. MASTER MEDIA MIX DOO Novi Sad, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "NOVI SAD GRAD FESTIVALA" 2.889.400,00 

 

103. СИНДИКАТ НОВИНАРА СРБИЈЕ, Београд 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Солидарно до професионалног новинарства" 456.000,00 

2. - "Новинари против прекаријата у новинарству" 536.000,00 

 

104. PREDUZEĆE ZA MARKETING, IZDAVAČKU DELATNOST, RADIO I TELEVIZIJU HAPPY 

TV DOO BEOGRAD (ZEMUN), Београд-Земун 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Dobro jutro u Novom Sadu" 2.000.070,00 

 

105. "Омладина ЈАЗАС Нови Сад", Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Омладинске новине – портал у служби младих" 720.000,00 

 

106. MEDIJSKA MREŽA DOO BEOGRAD-STARI GRAD, Београд 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Javno informisanje u Novom Sadu" 1.972.800,00 

 

107. NINAMEDIA KLIPING DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, NOVI SAD, 

Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Ризница културе Новог Сада" 2.000.000,00 

 

108. РТВ ПАНОНИЈА 021 ДОО Нови Сад, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Новосадски мозаик- Инфо" 3.375.000,00 

 

109. SAŠA LJUBOJEVIĆ PR, AUDIO VIDEO PRODUKCIJA CONTRAST MEDIA NOVI SAD, 

Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "НОВОСАДСКИ ЕКОЛОШКИ КУТАК У ЕМИСИЈИ "ЕКОБАЛАНС" 504.000,00 

 

 



 

 

110. Fondacija "Fond za razvoj komunikacija", Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Интерактивна заједница" 2.440.000,00 

 

111. RAYDREAM PRODUCTION AGENCIJA ZA USLUGE REKLAME I MARKETINGA 

JOVANIĆ ALEKSANDAR PREDUZETNIK NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Tragom vremena" 4.676.000,00 

 

112. MEDIJA CENTAR DOO PREDUZEĆE ZA IZDAVAŠTVO I IZDAVAČKO-NOVINSKU 

DELATNOST, BEOGRAD (STARI GRAD), Београд-Стари Град 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Нови Сад: инвестициона карта за будућност развоја Србије" 588.000,00 

 

113. INFO IT MEDIA DOO BEOGRAD-STARI GRAD, Београд-Стари Град 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Упознајте општине и градове у Србији НОВИ САД – ЕВРОПСКА  

ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ И ОМЛАДИНЕ" 

2.000.000,00 

 

 

УКУПНО ТРАЖЕНИ ИЗНОС:                                                                                        204.853.657,53  динара     

 

 

             

КОМИСИЈА ЈЕ ПРЕДЛОЖИЛА СУФИНАНСИРАНЈЕ СЛЕДЕЋИ ПРОЈЕКАТА: 

 

 

I - ПРОЈЕКТИ ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКОГ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

 

1. Војвођанска зелена иницијатива, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Документарни тв серијал "Зелена патрола на делу" 200.000,00 

 

2. FABRIKA SLOVA DOO NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "NOVI SAD – ADRESA EVROPE"   2.000.000,00 

 

3. Удружење за борбу против дискриминације Посматрач, Београд – Нови Београд 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Интегрисање националне мањине у грађанску већину"   500.000,00 
   

4. "ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ И РАЗВОЈ ОПШТИНЕ", Темерин 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Нови Сад универзитетски град" 200.000,00 

 

5. Ivana Knežević PR Izdavačka delatnost Objektiv media NS Irig, Ириг 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Razvoj grada Novog Sada"   500.000,00 

 

 



 

 

6. Центар за истраживање и развој комуникација, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Арт магазин - Нови Сад 2021, дневни информативни садржај у области 

уметности" 

200.000,00 

 

7. DNEVNIK-POLJOPRIVREDNIK AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU 

DELATNOST NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "ЗНАЧАЈ КУЛТУРНОГ И ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА У ОБЛАСТИ 

ПРОИЗВОДЊЕ ХРАНЕ И ЗАНАТСТВА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ 

НОВОГ САДА" 

200.000,00 

 

8. Удружење новинара "ЕКО ВЕСТ", Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "ЕКОПОЛИС - Дигитални аудио магазин за еколошку и друштвену хигијену" 200.000,00 

 

9. Инкубатор мултимедијалне уметности и креативних индустрија-РЕЗОН, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Деменција - Више од заборава" 200.000,00 

 

10. KANAL 9 DOO ZA MARKETING RADIO I TELEVIZIJU NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Потрошачки Отворени екран" 200.000,00 

 

11. EPARHIJA BAČKA SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE NOVI SAD, GIMNAZIJSKA 2, Нови 

Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Нови Сад – европска престоница културе" 300.000,00 

 

12. "Институт за одрживи развој и заштиту животне средине Зелени круг", Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Нови Сад наш еко град"   200.000,00 

 

13. DANIJELA ŠUŠA PR AUDIO I VIDEO PRODUKCIJA NOVA PRODUKCIJA ŠID, Шид 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "U CENTRU KULTURNIH ZBIVANJA"   200.000,00 

 

14. SREMSKA TELEVIZIJA DOO ŠID, Шид 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "IZ SRCA VOJVODINE"   400.000,00 

 

15. DELTA TELEVIZIJA DOO ZA ZASTUPANJE, MARKETING I TELEVIZIJSKE AKTIVNOSTI 

NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "JUČE, DANAS, SUTRA"  1.500.000,00 

 

 



 

 

16. PLANETA 21000 DOO ZA PROIZVODNJU I EMITOVANJE RADIO I TV PROGRAMA 

EKSPORT-IMPORT I USLUGE, NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Деца су наша будућност" 1.000.000,00 

 

17. DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU MEDIĆ RADIO B.B BAČKI 

BRESTOVAC, Бачки Брестовац 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Недељна Хроника" 400.000,00 

 

18. TV MOST DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA INFORMATIVNO 

IZDAVAČKU DELATNOST NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "NOVOSADSKA NEDELJA" 500.000,00 

 

19. Удружење грађана "СРПСКИ КРАЈЕВИ", Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Чувари традиције" 300.000,00 

 

20. NOVINSKO-IZDAVAČKO DRUŠTVO KOMPANIJA NOVOSTI AD BEOGRAD (STARI 

GRAD), Београд-Стари Град 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "PRIČE VOJVODINE" 500.000,00 

 

21. Удружење "Шта хоћеш", Обреновац 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "ТВ серија "На веслу прича – Нови Сад" 200.000,00 

 

22. ANA ABRAMOVIĆ PR PROIZVODNJA KINEMATOGRAFSKIH DELA AUDIO-VIZUELNIH 

PROIZVODA I TELEVIZIJSKOG PROGRAMA AB MEDIA BEOGRAD, Београд-Звездара 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Нови Сад – престоница културе" 500.000,00 

 

23. УДРУЖЕЊЕ "ИЗБОР", Петроварадин 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "ИНТЕРНЕТ РАДИО ЗА ДЕЦУ "КЕРЕФЕКЕ" - ЕМИСИЈА "ЂАЧКО ДОБА" 200.000,00 

 

24. NS-AS DOO PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "ВОЈВОЂАНСКИ РЕПОРТЕРИ" 3.000.000,00 

 

25. САВЕЗ СРБА ИЗ РЕГИОНА, Београд-Звездара 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "SRPSKO KOLO - časopis" 350.000,00 

 

 



 

 

26. Телевизија спорта и здравља СОС КАНАЛ ПЛУС д.о.о. Београд-Вождовац, Београд-

Вождовац 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "ZAŠTITIMO NAŠU DECU" 600.000,00 

 

27. VIDEONET DOO BEOGRAD (VRAČAR), Београд-Врачар 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "НОВИ САД – активности  града" 300.000,00 

 

28. Удружење "Агропрофит", Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "ИНФОРМИСАЊЕ О ПУТУ ДО ЗДРАВЕ ХРАНЕ УЗ ДОБРУ 

ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРАКСУ НА ПОДРУЧЈУ НОВОГ САДА" 

200.000,00 

 

29. DOO LOKAL MEDIA NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Чист град - здрави људи" 800.000,00 

 

30. DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU IN RADIO NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. KULTURA U FOKUSU PUBLIKE 924.000,00 

 

31. Центар за информисање "Шта жене желе", Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Информисањем и едукацијом против вршњачког насиља" 200.000,00 

 

32. ГРАЂАНСКА ИНИЦИЈАТИВА БЕЛАФОНС, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Izazovi kulturnih i kreativnih industrija u NS" 490.000,00 

 

33. "ВОТЕНС", Ветерник 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Новосадска хроника" 1.800.000,00 

 

34. RADIODIFUZNO PREDUZEĆE 021 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 

NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Мирис града" 500.000,00 

 

35. Еколошко удружење грађана ''Зелено питање'', Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "ШКОЛСКИ ЗЕЛЕНИ ПРЕСС 2018." 200.000,00 

 

36. HASHTAG DIGITAL MEDIA GROUP DOO Novi Sad, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Novi Sad uživo" 1.500.000,00 

 



 

 

37. VIŠESLAV PETKOVIĆ PR PROIZVODNJA KINEMATOGRAFSKIH DELA, AUDIO-

VIZUELNIH PROIZVODA I TELEVIZIJSKOG PROGRAMA DINKA 3D DNK NOVI SAD, Нови 

Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Уздравље и сваком добро" 300.000,00 

 

38. MILOŠ RUNJAJIĆ PR PROIZVODNJA AUDIO VIZUELNIH PROIZVODA I 

TELEVIZIJSKOG PROGRAMA BUMERANG NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "ПОЗДРАВ - серијал тв емисија" 700.000,00 

 

39. REGIONALNO DRUŠTVO RTV-RTD DOO NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Unapredjenje informativno edukativn emisije "Zelena minuta" 200.000,00 

 

40. INVITEM DOO KAĆ, Каћ 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Kulturno novosadski" 800.000,00 

 

41. Удружење "Тесла глобал форум" Нови Сад, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "ВИРТУЕЛНИ ТЕСЛА" 500.000,00 

 

42. MARKET IT MARKETING AND PR DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 

NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Razvoj kulturnog i umetničkog stvaralaštva" 1.500.000,00 

 

43. Студентска асоцијација Универзитета у Новом Саду, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Родитељство у току студија-препреке и могућности" 300.000,00 

 

44. Занатско Филмска Заједница, Петроварадин 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Школско- образовни дечији серијал "Уприродисе"" 200.000,00 

 

45. DNEVNIK VOJVODINA PRESS DOO PREDUZEĆE ZA IZDAVANJE I ŠTAMPANJE NOVINA, 

NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Prigradska naselja Novog Sada" 3.000.000,00 

 

46. НОВОСАДСКА ТВ ДОО НОВИ САД, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Стогодишњица ослобођења и уласка српске војске у Нови Сад" 6.000.000,00 

 

47. УДРУЖЕЊЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ДИГИТАЛНЕ КУЛТУРЕ И МЕДИЈСКЕ ПИСМЕНОСТИ, 

Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Описмедијавање" 200.000,00 



 

 

48. TATJANA POPOVIĆ PR AGENCIJA ZA AUDIO-VIDEO PRODUKCIJU TP ZOOM NOVI SAD, 

Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "ГРАД ИНВЕСТИЦИЈА" 1.000.000,00 

 

49. MILANA LAKETA PR AGENCIJA ZA AUDIO-VIDEO PRODUKCIJU MILANART NOVI SAD, 

Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Водич кроз Нови Сад" 500.000,00 

 

50. MASTER MEDIA MIX DOO Novi Sad, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "NOVI SAD GRAD FESTIVALA" 1.000.000,00 

 

51. СИНДИКАТ НОВИНАРА СРБИЈЕ, Београд 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Солидарно до професионалног новинарства" 200.000,00 

 

52. PREDUZEĆE ZA MARKETING, IZDAVAČKU DELATNOST, RADIO I TELEVIZIJU HAPPY 

TV DOO BEOGRAD (ZEMUN), Београд-Земун 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Dobro jutro u Novom Sadu" 500.000,00 

 

53. "Омладина ЈАЗАС Нови Сад", Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Омладинске новине – портал у служби младих" 500.000,00 

 

54. MEDIJSKA MREŽA DOO BEOGRAD-STARI GRAD, Београд 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Javno informisanje u Novom Sadu" 500.000,00 

 

55. NINAMEDIA KLIPING DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, NOVI SAD, Нови 

Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Ризница културе Новог Сада" 2.000.000,00 

 

56. РТВ ПАНОНИЈА 021 ДОО Нови Сад, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Новосадски мозаик- Инфо" 1.000.000,00 

 

57. Fondacija "Fond za razvoj komunikacija", Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Интерактивна заједница" 200.000,00 

 

58. INFO IT MEDIA DOO BEOGRAD-STARI GRAD, Београд 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Упознајте општине и градове у Србији НОВИ САД – ЕВРОПСКА  

ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ И ОМЛАДИНЕ" 
1.000.000,00 

 

 

 



 

 
II – ПРОЈЕКТИ НАМЕЊЕНИ НАЦИОНАЛНИМ МАЊИНАМА И ЕТНИЧКИМ ЗАЈЕНДИЦАМА 

 

1. Друштво новинара Војводине, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Војвођански новинар" 200.000,00 

 

2. Удружење грађана "Пхралипе Нови Сад", Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "OČUVAJMO SVOJ IDENTITET – KULTURA I TRADICIJA ROMA" 500.000,00 

 

 

3. Друштво Сународника и пријатеља Русије "Русија",  Сремска Каменица 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Прозор у Русију" – културно-информативна радио емисија на руском језику" 300.000,00 

 

4. KANAL 9 DOO ZA MARKETING RADIO I TELEVIZIJU NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Једног смо рода" 200.000,00 

 

5. TV MOST DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA INFORMATIVNO 

IZDAVAČKU DELATNOST NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "RUSKI DNEVNIK" 200.000,00 

 

6. Друштво за румунски језик Војводине - Република Србија, Вршац 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "МУЛТИЈЕЗИЧКИ ЧАСОПИС "НОВИ МОСТ" 200.000,00 

 

7. Удружење "Ариадне" Нови Сад, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Култура - темељ будућности (Kultúra - základ budúcnosti)" 600.000,00 

 

8. Удружење РАЗВОЈНИ ЦЕНТАР COMNET, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "ЗАЈЕДНО КРОЗ ВЕКОВЕ - ÉVSZÁZADOKON KERESZTÜL KÖZÖSEN" 1.000.000,00 

 

9. DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU IN RADIO NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "MANJINE SU NAŠE VELIČINE" 800.000,00 

 

10. Удружење грађана "БУЊЕВАЧКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР - НОВИ САД", Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "БУЊЕВАЧКИ ГЛАС – МЕСТО И УЛОГА БУЊЕВАЦА У 

ПРИСАЈЕДИЊЕЊУ" 

200.000,00 

 

11. ГРАЂАНСКА ИНИЦИЈАТИВА БЕЛАФОНС, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Дворци Новог Сада и околине" 300.000,00 



 

 

 

12. MILOŠ RUNJAJIĆ PR PROIZVODNJA AUDIO VIZUELNIH PROIZVODA I 

TELEVIZIJSKOG PROGRAMA BUMERANG NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "ПОЗДРАВ - серијал тв емисија" 600.000,00 

 

13. НОВОСАДСКА ТВ ДОО НОВИ САД, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Вести на словачком и мађарском језику" 1.300.000,00 

         

 

III – ПРОЈЕКТИ НАМЕЊЕНИ ЗАШТИТИ ИНТЕРЕСА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 

1. ...ИЗ КРУГА - ВОЈВОДИНА, организација за подршку женама с инвалидитетом, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Промоција позитивне слике особа са инвалидитетом" 300.000,00 

 

2. Друштво за борбу против шећерне болести града Новог Сада, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "STOP DIJABETES!"   300.000,00 

 

3. "ЖИВОТ-УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗА БОРБУ ПРОТИВ РЕТКИХ БОЛЕСТИ КОД ДЕЦЕ", 

Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Časopis o retkim bolestima Reč za Život" 300.000,00 

 

4. Privredno društvo za komunikacije i odnose sa javnošću marketing konsalting i usluge PROGLAS 

PUBLIC RELATIONS doo Beograd-Palilula, Београд-Палилула 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Водич кроз дијабетес" 200.000,00 

 

5. DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU IN RADIO NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. PROBUDI SE i POMOZI 800.000,00 

 

6. MILOŠ RUNJAJIĆ PR PROIZVODNJA AUDIO VIZUELNIH PROIZVODA I TELEVIZIJSKOG 

PROGRAMA BUMERANG NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Мој Свет-серијал радио емисија" 200.000,00 

 

7. САВЕЗ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА ВОЈВОДИНЕ, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Nefro" Pogled u novi život" 200.000,00 

 

8. INVITEM DOO KAĆ, Каћ 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1 - "Nasi snovi" 500.000,00 

 



 

 

9. Друштво тумача и преводилаца за знаковни језик - Нови Сад, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Prozor u svet-znakovni jezik za bolju pristupačnost" 300.000,00 

 

10. PANONIJA MEDIA DOO NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Podrska osobama sa invaliditetom" 400.000,00 

 

11. ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА СЛЕПИХ НОВИ САД, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "DA BISMO SAZNALI MORAMO DA ČUJEMO" 300.000,00 

 

12. НОВОСАДСКА ТВ ДОО НОВИ САД, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Објектив са преводом на знаковни језик" 500.000,00 

 
 

IV – ПРОЈЕКТИ ОРГАНИЗОВАЊА И УЧЕШЋА НА СТРУЧНИМ, НАУЧНИМ И ПРИГОДНИМ 

СКУПОВИМА 

 

1. HEROR MEDIA PONT DOO NOVI SAD, Нови Сад 

   ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "ДРУГА ЕВРОПСКА КОНФЕРЕНЦИЈА ПОСВЕ4ЋЕНА МАЊИНСКИМ И 

ЛОКАЛНИМ МЕДИЈИМА"   

1.000.000,00 

 

2. Друштво новинара Војводине, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Међународно признање Златно перо и годишње награде ДНВ"   200.000,00 

 

3.  "УДРУЖЕЊЕ ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛА", Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Одговорност  и  квалитет = задовољство"   200.000,00 

 

4. Новинарска асоцијација Русина, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Јован Храниловић - тачка спајања" 200.000,00 

 

  

  На основу значаја пројеката у области јавног информисања, приспелих на јавни конкурс, као и 

мишљења националних савета националних мањина, а у складу са чланом  24. Правилника о суфинансирању 

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Службени гласник РС 83/14, 58/15 

и 12/16 – аутентично тумачење”), након прибављених мишљења РЕМ – а и Савета за штампу, Комисија је 

сачинила предлог за суфинансирање пројеката.  

  

 Сходно тачки 2. Решења Градоначелника Града Новог Сада о образовању и именовању Комисије за спровођење 

поступка јавног конкурса за суфинансирање пројеката средствима из буџета Града Новог Сада у циљу 

остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години, Комисија доставља Градској управи 

за културу Предлог подржаних пројеката по спроведеном поступку јавног конкурса за избор пројеката из 

области јавног информисања који се суфинансирају из буџета Града Новог Сада у 2018. години, односно: 

 

I - пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања,  



 

 
II - пројеката намењених националним мањинама и етничким заједницама у циљу информисања на 

сопственом језику и неговању сопствене културе и идентитета, 

  

III - пројеката намењених заштити интереса особа са инвалидитетом и  

 

IV-пројеката организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, 

 

који садржи предлог пројеката, носиоце пројеката и износ средстава за суфинансирање реализације сваког 

појединачног пројекта. 

 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ  

са кратким описом предложеног медијског садржаја за суфинансирање 

 
 

 

р/б 

 

Носилац пројекта 

 

Назив пројекта 

 

Образложење 

1. Војвођанска зелена 

иницијатива, Нови Сад 
"Документарни тв 

серијал "Зелена 

патрола на делу" 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу који не прелази   80%  вредности пројекта 

нити износе утврђене Јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта је увек актуелна, пројекат 

замишљен врло амбициозно, покренуто много тема 

(заштита животне средине, здравља грађана, одрживи 

развој и здрави стилови живота), преопширно 

представљено, није довољно јасно  и детаљно разрађена 

тема. Потребна корекција буџета сагласно правилнику. 

Пројекат је подржан са 200.000,00 колико је и објективно, 

имајући наведено у виду. 

2. FABRIKA SLOVA 

DOO NOVI SAD, Нови 

Сад 

"NOVI SAD – 

ADRESA EVROPE" 
Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу који не прелази   80%  вредности пројекта 

нити износе утврђене Јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Пројекат је од значаја за остваривања јавног 

интереса у области јавног информисања са специфичним 

особеностима локалног културолошког наслеђа и као такав 

препознат као значајан за локалну заједницу. У пројекту је 

добро осмишњен и разрађен садржај, јасно дефинисана 

циљна група, прецизно дат опис активности и сам пројекат 

добро осмишљен. Пројекат ће бити реализован кроз 20 

прича/тестова у часопису Војвођански магазин, пројекат је 

подржан је са  2.000.000,00 динара.  

3. Удружење за борбу 

против дискриминације 

Посматрач, Београд – 

Нови Београд 

"Интегрисање 

националне мањине 

у грађанску већину" 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу који не прелази   80%  вредности пројекта 

нити износе утврђене Јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Комисија овај пројекат процењује као 

интересантан истраживачки пројекат иако је 

преамбициозно замишљен, буџет нереалан, због тога је 

подржан са 500.000,00 динара. 

4. "ЦЕНТАР ЗА 

ПРОМОЦИЈУ И 

РАЗВОЈ ОПШТИНЕ", 

Темерин 

"Нови Сад 

универзитетски град" 
Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу који не прелази   80%  вредности пројекта 

нити износе утврђене Јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема предложеног медијског садржаја је 

интересантна и увек актуелна, врло амбициозно замишњен 

пројекат а сам буџет преамбициозан, због тога комисија 

овом пројекту опредељује 200.000,00 динара. Неопходно 

ускладити буџет са Правилником. 



 

 
5. Ivana Knežević PR 

Izdavačka delatnost 

Objektiv media NS Irig, 

Ириг 

"Razvoj grada Novog 

Sada" 
Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу који не прелази   80%  вредности пројекта 

нити износе утврђене Јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема предложеног медијског садржаја врло 

зачајна за Нови Сад и у складу је са интенцијом локалне 

самоуправа за смањење незапослености. Циљ и значај 

пројекта добро предочени. План реализације добро 

осмишњен али сам пројекат врло амбициозно замишљен, 

буџет потребно ускладити са Правилником и због тога 

Комисија овом пројекту опредељује 500.000,00 динара. 

6. Центар за истраживање 

и развој комуникација, 

Нови Сад 

"Арт магазин - Нови 

Сад 2021, дневни 

информативни 

садржај у области 

уметности" 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу који не прелази   80%  вредности пројекта 

нити износе утврђене Јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема предложеног медијског садржаја врло 

занимљива и од стране Комисије препозната као значајна с 

обзиром на младе као врло битну циљну групу. Добро је 

што пројектар координира са свим платформама 

актуелним за младе. Потребно је план реализације 

пројектних активности ускладити и буџет делимично 

кориговати сагласно Правилнику. Комисија овом пројекту 

опредељује 200.000,00 за персоналне трошкове. 

7. DNEVNIK-

POLJOPRIVREDNIK 

AKCIONARSKO 

DRUŠTVO ZA 

NOVINSKO-

IZDAVAČKU 

DELATNOST NOVI 

SAD, Нови Сад 

"ЗНАЧАЈ 

КУЛТУРНОГ И 

ИСТОРИЈСКОГ 

НАСЛЕЂА У 

ОБЛАСТИ 

ПРОИЗВОДЊЕ 

ХРАНЕ И 

ЗАНАТСТВА ЗА 

РАЗВОЈ 

ТУРИСТИЧКЕ 

ПОНУДЕ НОВОГ 

САДА" 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу који не прелази   80%  вредности пројекта 

нити износе утврђене Јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Предложени медијски садржај за суфинансирање 

је интересантно замиљен са циљем да повеже неколико 

значајних области, добро осмишњен од стране медија који 

има потребне капацитете и значајно искуство. Усмерен на 

широку циљну групу. Комисија овом пројекту опредељује 

200.000,00 динара. 

8. Удружење новинара 

"ЕКО ВЕСТ", Нови Сад 
"ЕКОПОЛИС - 

Дигитални аудио 

магазин за еколошку 

и друштвену 

хигијену" 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу који не прелази   80%  вредности пројекта 

нити износе утврђене Јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Врло интересантне теме предложеног медијског 

садржаја али сам пројекат није добро фокусиран него је 

кроз теме расплинут, потребно конкретно фокусирати 

основну тему, заштиту животне средине и конкретно се 

њоме бавити, што и јесте препознато као значајно од стране 

комисије. Комисија овом пројекту опредељује 200.000,00 

динара. 

9. Инкубатор 

мултимедијалне 

уметности и 

креативних индустрија-

РЕЗОН, Нови Сад 

"Деменција - Више 

од заборава" 
Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу који не прелази   80%  вредности пројекта 

нити износе утврђене Јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема овог предложеног медијског садржаја је 

препозната као врло интересантана и слабо заступљена у 

медијима. Добро препозната шира циљна група, то нису 

само особе које пате од деменције него и шира друштвена 

средина, њихова деца, партнери, рођаци, комшије… 

Потребно је ускладити план реализације и кориговати 

буџет сагласно Правилнику. Комисија овом пројекту 

опредељује 200.000,00 динара. 

10. KANAL 9 DOO ZA 

MARKETING RADIO I 

TELEVIZIJU NOVI 

SAD, Нови Сад 

"Потрошачки 

Отворени екран" 
Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу који не прелази   50%  вредности пројекта 

нити износе утврђене Јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема предложеног медијског садржаја је 



 

 
препозната као интересанта али није нова ни на овом 

медију. Преамбициозан пројекат, потребно је смањити број 

и дужину трајање емисија и кориговати буџет сагласно 

Правилнику. Комисија овом пројекту опредељује 

200.000,00 динара за персоналне трошкове. 

11. EPARHIJA BAČKA 

SRPSKE 

PRAVOSLAVNE 

CRKVE NOVI SAD, 

GIMNAZIJSKA 2, Нови 

Сад 

"Нови Сад – 

европска престоница 

културе" 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.393.600,00 динара, износ који који 

не прелази   80%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Циљ пројекта 

је унапређење јавног информисања кроз презентацију и 

најаву културних дешавања у Новом Саду намењен 

најширој циљној групи. Подносилац има персонални, 

технички и материјални капацитет за реализацију овог 

пројекта. Пројекат поред информативног има и едукативни 

карактер који се исказује кроз гостовање људи академског 

профила (историчари, историчари уметности, музичари, 

професори…). Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. Подржава се већи део персоналних 

трошкова и мали, неопходни део оперативних трошкова. За 

реализацију пројекта додељено је 300.000,00 динара.  

12. "Институт за одрживи 

развој и заштиту 

животне средине 

Зелени круг", Нови Сад 

"Нови Сад наш еко 

град" 
Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 639.000,00 динара, износ који не 

прелази   80%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Пројектне 

активности су усклађене су са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група. Индикатори који 

омогућавају праћење  реализације пројекта су мерљиви. 

План реализације пројекта је разрађен и изводљив. Захтев 

за суфинансирање пројекта није прихваћен у целини. 

Подржава се део оперативних трошкова неоходан за 

реализацију пројекта. За реализацију пројекта додељено је 

200.000,00 динара. 

13. DANIJELA ŠUŠA PR 

AUDIO I VIDEO 

PRODUKCIJA NOVA 

PRODUKCIJA ŠID, 

Шид 

"U CENTRU 

KULTURNIH 

ZBIVANJA" 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу који не прелази   50%  вредности пројекта 

нити износе утврђене Јавним позивом којим је расписан 

конкурсом. Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. Опис и план пројектих активности 

добро конципирани и усклађени. Подржава се део 

персоналних трошкова, комисија сматра да овај пројекат 

треба да буде реализован али у мањем обиму. За 

реализацију пројекта додељено је 200.000,00 динара. 

14. SREMSKA 

TELEVIZIJA DOO ŠID, 

Шид 

"IZ SRCA 

VOJVODINE" 
Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 5.004.000,00 динара, износ који не 

прелази   50%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Захтев за 

суфинансирање пројекта није прихваћен у целини. Опис и 

план пројектих активности добро конципирани и 

усклађени. Подржава се део персоналних трошкова јер 

комисија сматра подносилац пројекта има потребне 

техничке капацитете за реализацију овог пројекта. За 

реализацију пројекта додељено је 400.000,00 динара.   

15. DELTA TELEVIZIJA 

DOO ZA 

ZASTUPANJE, 

MARKETING I 

TELEVIZIJSKE 

AKTIVNOSTI NOVI 

SAD, Нови Сад 

"JUČE, DANAS, 

SUTRA" 
Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 4.320.000,00 динара, износ који не 

прелази   50%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Циљ 

предложеног медијског садржаја је допринос бољем 

информисању становништва, допринос јачању свести о 

потреби личног ангажовања у креирању амбијента у коме 



 

 
се живи и ради и подстицање интересовања за дешавања и 

решавање проблема из блиске околине. Процењује се висок 

степен утицаја на квалитет информисања циљне групе. 

План реализације пројекта прецизно је разрађен и усклађен 

је са планираним активностима. Захтев за суфинансирање 

пројекта није прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 1.500.000,00 динара првенствено за 

персоналне трошкове и мања сума за неопходне 

оперативне трошкове.  

16. PLANETA 21000 DOO 

ZA PROIZVODNJU I 

EMITOVANJE RADIO I 

TV PROGRAMA 

EKSPORT-IMPORT I 

USLUGE, NOVI SAD, 

Нови Сад 

"Деца су наша 

будућност" 
Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу  од 1.170.000,00 динара, износ који не 

прелази 80%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема овог 

предложеног медијског садржаја је врло значајна, 

препозната као не само информативна но и врло 

едукативна, усмерена на најширу циљну групу. Циљ 

пројекта је да се деца и млади подрже и ојачају кроз своје 

унутрашње потенцијале којима располажу, да направе 

заокрет и почну да живе нову животну причу у оквиру 

породице и друштва. Пројекат доприноси развоју медијске 

писмености, што је један од ближих критеријума Конкурса. 

Планиране активности усклађене су са циљевима, 

очекиваним резултатима и планом реализације. 

Индикатори који омогућавају праћење реализације 

пројекта добро су дефинисани и мерљиви су. Захтев за 

суфинансирање пројекта није прихваћен у целини. За 

реализацију пројекта додељено је 1.000.000,00 динара, за 

персоналне трошкове и за неопходне оперативне 

трошкове.  

17. DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU 

MEDIĆ RADIO B.B 

BAČKI BRESTOVAC, 

Бачки Брестовац 

"Недељна Хроника" Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.180.000,00 динара, износ  који не 

прелази   80%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Пројекат 

значајан за унапређење информисања у малим срединама, 

који има капацитет покривања ширег простора. 

Подносилац предложеног медијског садржаја поседује 

капацитете за реализацију пројета. Потребно је кориговати 

период реализације  пројекта. Захтев за суфинансирање 

пројекта није прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 400.000,00 динара, за персоналне трошкове и 

за неопходне оперативне трошкове.  

18. TV MOST DRUŠTVO 

SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU ZA 

INFORMATIVNO 

IZDAVAČKU 

DELATNOST NOVI 

SAD, Нови Сад 

"NOVOSADSKA 

NEDELJA" 
Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.890.000,00 динара, износ који не 

прелази   50%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Предложени 

медијски садржај  је препознат као значајан за унапређење 

јавног информисања. Циљна група је јасно дефинисана. 

Пројектне активности су детаљно разрађене. Подносилац 

има добро искуство у реализацији сличних пројеката и 

поседује персоналне и техничке капацитете за реализацују 

овог пројекта. Потребно је кориговати план реализације. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 500.000,00 

динара, највећи део за персоналне трошкове и мали део за 

трошкове транспорта тв екипе на терену. 

19. Удружење грађана 

"СРПСКИ КРАЈЕВИ", 

Нови Сад 

"Чувари традиције" Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.420.000,00 динара, износ који не 

прелази   80%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Предложени 



 

 
медијски садржај се бави нематеријалном културном 

баштином расељених Срба са подручја Босне и 

Херцеговине, Хрватске и других делова бивше Југославије 

где више није био могућ опстанак српског народа са 

посебним освртом на обичаје ове заједнице. Пројекат је 

препознат као врло значајан како за циљну групу којој је 

намењен тако и за средину у којој данас живе ти људи. 

Предложени медијски садржај има мултикултурални 

карактер, помаже упознавању и јачању елемената суживота 

где се разлике третирају као повод за боље упознавање и 

повезивање, Нови Сад је као град увек био добар домаћин 

свима који су долазили и увек неговао лепоту различитости 

народа који у њему живи. Медиј преко ког ће садржај бити 

штампан има велику читаност међу припадницима циљне 

групе којој је намењен па је и утицај пројекта на квалитет 

информисања ове заједнице значајан. Пројектне теме 

прецизно су деефинисане и усклађене су са циљем 

пројекта. Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта додељено је 

300.000,00 динара, сва средства за трошкове штампања 

пројектних садржаја у часопису.  

20. NOVINSKO-

IZDAVAČKO 

DRUŠTVO 

KOMPANIJA 

NOVOSTI AD 

BEOGRAD (STARI 

GRAD), Београд-Стари 

Град 

"PRIČE 

VOJVODINE" 
Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу 1.170.561,00 динар, износ који не прелази   

80%  вредности пројекта нити износе утврђене Јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. Тема пројекта врло 

актуелна и значајна којој се у овој години посвећује 

значајна пажња у свим медијима. Значај и циљ пројекта су 

јасно дефинисани, најшира циљна групе коју медиј коме су 

опредељена средства може да обезбеди, с обзиром на 

покривеност у целој држави. Подносилац има добро 

искуство у реализацији сличних пројеката и поседује 

персоналне и техничке капацитете за реализацују овог 

пројекта.  Потребно је кориговати план реализације 

пројектних активности са догађајима на које је пројекат 

усмерен. Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 500.000,00 

динара, сва средства су намењена персоналним 

трошковима. 

21. Удружење "Шта 

хоћеш", Обреновац 
"ТВ серија "На веслу 

прича – Нови Сад" 
Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу 1.947.352,46 динара, износ који не 

прелази   50%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Пројектом је 

предвиђења промоција духовне и природне лепоте Новог 

Сада кроз снимањем серијала од 10 нових епизода серијала 

„На веслу прича“ који је већ емитован на 3 каналу РТС-а. 

Пројекат је добро образложен и разрађен. Потребно је 

кориговати план реализације пројектних активности. 

Подносилац пројекта има стручне и професионалне 

референце за реализацију планираног пројекта. Захтев за 

суфинансирање пројекта није прихваћен у целини. За 

реализацију пројекта додељено је 200.000,00 динара. 

22. ANA ABRAMOVIĆ PR 

PROIZVODNJA 

KINEMATOGRAFSKIH 

DELA AUDIO-

VIZUELNIH 

PROIZVODA I 

TELEVIZIJSKOG 

PROGRAMA AB 

MEDIA BEOGRAD, 

Београд-Звездара 

"Нови Сад – 

престоница културе" 
Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу  од 2.200.000,00 динара, износ који не 

прелази   50%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Пројектом је 

планирано представљање Новог Сада као престонице 

културе корз 35 медијских садржаја на нови, модернији 

начин користећи нова техничка достигнућа. Пројекат је 

добро образложен, значај и циљ пројекта тачно препознати, 

потребно је кориговати план реализације пројектних 



 

 
активности. Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта додељено је 

500.000,00 динара, део средстава намењен персоналним 

трошкловима а део оператвним трошковима. 

23. УДРУЖЕЊЕ "ИЗБОР", 

Петроварадин 
"ИНТЕРНЕТ РАДИО 

ЗА ДЕЦУ 

"КЕРЕФЕКЕ" - 

ЕМИСИЈА "ЂАЧКО 

ДОБА" 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 972.000,00 динара, износ који не 

прелази   80%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема пројекта 

је врло интересанта и значајна. Пројектом је планирано да 

се на забаван и едукативан начин деци поред општих 

информација пласирају и информације везане за најуже 

окружење, за град у коме живе кроз 90 рубрика  „Нови Сад 

– град у коме живим“. Специфични циљеви овог пројекта 

корз промоцију образовања, васпитања и различитих знања 

се остварује кроз оспособљацање деце и развијање низа 

способности у циљу стварања креативне личности, на врло 

интересантан и деци пријемчив начин. Подносилац 

пројекта има дугогодишње искуство у стварању оваквог 

типа медијског садржаја. Пројекат је добро образложен и 

разрађен. Планиране активности су добро усклађене са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних 

група. Подносилац пројекта поседује стручне и 

професионалне референце за реализацију планираног 

пројекта. Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта додељено је 

200.000,00 динара.  

24. NS-AS DOO 

PROIZVODNJA, 

TRGOVINA I USLUGE 

NOVI SAD, Нови Сад 

"ВОЈВОЂАНСКИ 

РЕПОРТЕРИ" 
Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 4.110.000,00 динара, износ који не 

прелази   80%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Пројектом је 

планирано 150 оригиналних радио емисија са фокусом на 

услуге које локална самоуправа пружа грађанима и 

резултате рада удружења која су од јавног интереса. 

Иновативни сегмент пројекта представља развоји  и 

терстирање партиципативног модела сарадње медија и 

организација цивилног друштва у јавном интересу. Циљ 

пројета и циљне групе добро препознати, детаљно описане 

активности и усклађене са планом реализације. 

Подносилац пројекта поседује стручне и професионалне 

референце за реализацију планираног пројекта. Захтев за 

суфинансирање пројекта није прихваћен у целини. За 

реализацију пројекта додељено је 3.000.000,00 динара, 

највећим делом за персоналне трошкове и мањи део за 

неопходне оперативне трошкове. 

25. САВЕЗ СРБА ИЗ 

РЕГИОНА, Београд-

Звездара 

"SRPSKO KOLO - 

časopis" 
Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од. 1.185.000,00 динара, износ који не 

прелази   80%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Пројекатом је 

планирано објављивање тематских текстова у којима ће 

бити предствљен положај Срба у државама региона са 

посебним освртом на живот повратника у Лици, Кордуну, 

Банији, Далмацији, западној и источној Славонији, 

проблеми Срба у Словенији, Македонији и Црној Гори. 

Значајна тема - процес регистрације некретнина која се 

спроводи на територији БиХ,  ће бити посебно обрађена. 

Стручна лица Хуманитарног центра за интегерацију и 

толеранцију из Новог Сада ће у сваком броју часописа 

Српско коло (где се планира објављивање медијског 

садржаја) одговарати на конкретна питања читалаца која се 

тичу људских права у земљама региона. Пројекат је  



 

 
препознат као врло значајан за информисање ове циљне 

групе. Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 350.000,00 

динара за трошкове штампања пројектног садржаја у 

часопису. 

26. Телевизија спорта и 

здравља СОС КАНАЛ 

ПЛУС д.о.о. Београд-

Вождовац, Београд-

Вождовац 

"ZAŠTITIMO NAŠU 

DECU" 
Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу ОД 1.470.800,00 динара, износ који не 

прелази   50%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема пројекта 

је изложеност деце насиљу, на разне начине и на разним 

местима попут школе, улице, породице… али и путем 

телевизијског програма. Циљна група је врло широка, не 

само деца, него цело друштво са посебним акцентом на 

велике компаније које путем овог пројекта имају прилику 

да покажу шта суштински значи друштвено одговорно 

понашање.  Пројекат препознат као врло значајан, 52 

планиране епизоде од по 120 минута, вршиће се  промоција 

знања, пристојности, скромности, толеранције, спортског 

духа кроз фер плеј… Потребно је кориговати план 

реализације пројектних активности. Подносилац пројекта 

поседује стручне и професионалне референце за 

реализацију планираног пројекта. Захтев за 

суфинансирање пројекта није прихваћен у целини. За 

реализацију пројекта додељено је 600.000,00 динара, делом 

за персоналне трошкове и делом за неопходне оперативне 

трошкове. 

27. VIDEONET DOO 

BEOGRAD (VRAČAR), 

Београд-Врачар 

"НОВИ САД – 

активности  града" 
Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 600.000,00 динара, износ који не 

прелази   50%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Потребно је 

кориговати план реализације пројектних активности. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 300.000,00 

динара, делом за персоналне трошкове и делом за 

неопходне оперативне трошкове. 

28. Удружење 

"Агропрофит", Нови 

Сад 

"ИНФОРМИСАЊЕ 

О ПУТУ ДО 

ЗДРАВЕ ХРАНЕ УЗ 

ДОБРУ 

ПОЉОПРИВРЕДНУ 

ПРАКСУ НА 

ПОДРУЧЈУ НОВОГ 

САДА" 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу 756.686,00 динара, износ који не прелази   

80%  вредности пројекта нити износе утврђене Јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. Тема пројекта – 

производња здраве хране – препозната као врло значајна. 

Пројектом се посебно указује на подизање одговорности 

код пољопривредних произвођача да се кроз јавну реч, 

новинарском акцијом и удруживањем медија, у 

квалитетном смислу мења ситуација. Иновативна идеја 

формирања заједичке „прес патроле“ за контролу “књиге 

поља“ препозната као занимљива и корисна. Подносилац 

пројекта поседује стручне и професионалне референце за 

реализацију планираног пројекта. Захтев за 

суфинансирање пројекта није прихваћен у целини. За 

реализацију пројекта додељено је 200.000,00 динара, за 

трошкове штампања и графичког дизајна програмског 

садржаја у часопису „Газдинство“. 

29. DOO LOKAL MEDIA 

NOVI SAD, Нови Сад 
"Чист град - здрави 

људи" 
Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу 2.150.000,00 динара, износ који не 

прелази   80%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Пројекат је 

замишљен као серија текстова репортажно аналитичког 

типа о очувању животне средине и са њом у непосредној 

вези  здравља људи, који би били објављени  у 35 бројева 



 

 
недељника „Новосадски репортер“. Значај и циљ пројекта 

добро препознати. Активности су добро разрађене са 

конкретно дефинисаним циљем. Уочен је висок степен 

организационих и управљачких способности предлагача 

пројекта. Подносилац пројекта поседује стручне и 

професионалне референце за реализацију планираног 

пројекта. Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта додељено је 

800.000,00 динара, за трошкове штампања програмског 

садржаја у недељника „Новосадски репортер“.   

30. DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU IN 

RADIO NOVI SAD, 

Нови Сад 

KULTURA U 

FOKUSU PUBLIKE 
Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу  од 3.555.000,00 динара, износ који не 

прелази   80%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема пројекта 

„Публика у фокусу“  директно повезана са пројектним 

активностима из  Апликационе књиге где је акценат на 

оснаживању и подршци установама културе у 

континуираном раду на развоју и подизању кулурних 

навика, компетенција и потреба грађана, све препознато у 

Стратегији културног развоја града Новог Сада у периоду 

од 2016-2026 кроз учешће грађана у јавном културном 

животу. Планирано 10 радијских емисија. Значај и циљ 

пројекта добро препознати. Активности су добро разрађене 

са конкретно дефинисаним циљем. Уочен је висок степен 

организационих и управљачких способности предлагача 

пројекта. Подносилац пројекта поседује стручне и 

професионалне референце за реализацију планираног 

пројекта. Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта додељено је 

924.000,00 динара, углавном за персоналне трошкове и за 

неопходни део оперативних трошкова.   

31. Центар за 

информисање "Шта 

жене желе", Нови Сад 

"Информисањем и 

едукацијом против 

вршњачког насиља" 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 542.000,00 динара, износ који не 

прелази   80%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема пројекта 

препозната као врло значајна, планирано 24 различита 

медијска саржаја (интервјуи са компетентним лицима, 

истраживачки текстови, видео клипови…) Циљ и значај 

пројекта добро препознати. Активности су добро разрађене 

са конкретно дефинисаним циљем. План реализације 

пројектних активности добро конципиран. Подносилац 

пројекта поседује стручне и професионалне референце за 

реализацију планираног пројекта. Захтев за 

суфинансирање пројекта није прихваћен у целини. За 

реализацију пројекта додељено је 200.000,00 динара, 

углавном за персоналне трошкове и за неопходни део 

оперативних трошкова.   

32. ГРАЂАНСКА 

ИНИЦИЈАТИВА 

БЕЛАФОНС, Нови Сад 

"Izazovi kulturnih i 

kreativnih industrija u 

NS" 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу који не прелази   80%  вредности пројекта 

нити износе утврђене Јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта је јавна дебата намењена стручној 

и заинтересованој јавности о визији развоја културних и 

креативних индустрија у Новом Саду и производњи 

медијскох садржаја са научним сазнањима и 

истраживањима кроз специјалне чланке, објаве, најаве и 

промоције… Значај и циљ пројекта су добро препознати. 

План реализације пројектних активности добро 

конципиран. Резултати којима се остварују циљеви и 

индикатори успеха којим се ти резултати мере видљиви и 

мерљиви, пројекат је одржив и након реализације јер иза 



 

 
њега остаје специјално издање стручног часописа који се 

бави овом темом. Пројекат је подржан са 490.000,00 

динара, средства су намељена за штампаљње, припрему за 

штампу, графички дизајн програмских садржаја. 

33. "ВОТЕНС", Ветерник "Новосадска 

хроника" 
Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу износ који не прелази   80%  вредности 

пројекта нити износе утврђене Јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема пројекта је афирмативно јавно 

информисање на дневном нивио кроз велики број 

различитих медијских садржаја објављених на порталу са 

посебним акцентом на тачно, истинито и афирмативно 

новинарство са жељом да се позитивни помаци у Новом 

Саду у свим сферама друштва оцене истинито,  

правовремено и реално,  а не дисквалификују, 

омаловажавају и на друге начине дискредитују. Значај и 

циљ пројекта су добро препознати.  Циљна група 

(примарна и секундарна) добро таргетирана. Опис 

активности детаљно разрађен. План реализације пројекта је 

потребно кориговати. Захтев за суфинансирање пројекта 

није прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 1.800.000,00 динара, за персоналне и 

неопходне оперативне трошкове.   

34. RADIODIFUZNO 

PREDUZEĆE 021 

DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU 

NOVI SAD, Нови Сад 

"Мирис града" Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 2.496.000,00 динара, износ који не 

прелази   80%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема пројекта 

„Мирис града“ има за циљ да на другачији начин представи 

Нови Сад, његове улице, разна места, догађаје и 

манифестације кроз разговоре са познатим суграђанима 

али и обичним људима са циљем да се кроз овај пројекат 

грађани упознају са историјским али  и новим чињеницама 

и занимљивостима  које су допринеле да Нови Сад постане 

једна од најпопуларнијих туристичких дестинација Србије, 

кероз планираних 12 дугометражних емисја и 24 засебна 

чланка. Сврха пројекта је прикупљање и размена 

информација о Новом Саду и његовим специфичностима а 

циљна група је врло широка. Значај и циљ пројекта су 

добро препознати. План реализације потребно кориговати. 

Подносилац пројекта поседује стручне и професионалне 

референце за реализацију планираног пројекта. Захтев за 

суфинансирање пројекта није прихваћен у целини. За 

реализацију пројекта додељено је 500.000,00 динара, све за 

персоналне трошкове.   

35. Еколошко удружење 

грађана ''Зелено 

питање'', Нови Сад 

"ШКОЛСКИ 

ЗЕЛЕНИ ПРЕСС 

2018." 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу који не прелази   80%  вредности пројекта 

нити износе утврђене Јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема пројекта информисање деце о заштити 

животне средине је представљена као предуслов 

унапређења стања животне средине и јачања еколошке 

свести. Медији су препознати као изузетно важан чинилац 

у еколошком васпитању и потребно је да овој 

проблематици медији посвећују велику пажњу. Сврха и 

циљ пројекта је едукација школских зелених новинара, 

ученика основних школа да кроз текстове, на интернет 

страници и кроз ТВ рубрике презентују ову тематику. 

Аутор пројекта има вишедеценијско искуство у раду са 

децом у медијима. Значај и циљ пројекта су добро 

препознати. План реализације пројектних активности је 

добро конциопиран. Подносилац пројекта поседује 

стручне и професионалне референце за реализацију 



 

 
планираног пројекта. Захтев за суфинансирање пројекта 

није прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 200.000,00 динара, за штампање програмских 

садржаја у часдопису.   

36. HASHTAG DIGITAL 

MEDIA GROUP DOO 

Novi Sad, Нови Сад 

"Novi Sad uživo" Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу који не прелази   80%  вредности пројекта 

нити износе утврђене Јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Пројектом је предвиђено 60 различитих 

медијских садржаја објављених на порталу (такстови, 

емисије, видео прилози, фотографије…). Тема пројекта је 

препозната као значајна. Пројекат може допринети 

унапређењу јавног информисања у Новом Саду и шире. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 1.500.000,00 

динара, највећи део за персоналне трошкове и за неопходне 

оперативне трошкове.   

37. VIŠESLAV PETKOVIĆ 

PR PROIZVODNJA 

KINEMATOGRAFSKIH 

DELA, AUDIO-

VIZUELNIH 

PROIZVODA I 

TELEVIZIJSKOG 

PROGRAMA DINKA 

3D DNK NOVI SAD, 

Нови Сад 

"Уздравље и сваком 

добро" 
Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу 950.000,00 динара, износ који не прелази   

50%  вредности пројекта нити износе утврђене Јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. Пројекат „Уздравље и 

сваком добро“ се брави промоцијом културе живљења кроз 

планираних 25 телевизијских емисија у трајању од 50 

минута. Унапређење стила живота је планирано кроз 

информисање о заштити здравља људи, промицији 

образовања и науке, спорта и физичке културе, заштити 

животне средине као основних тема. Циљ и значај пројекта 

су добро препознати. План реализације пројектних 

активности је добро конципиран. Подносилац пројектаима 

поседује стручне и професионалне референце за 

реализацију планираног пројекта. Захтев за 

суфинансирање пројекта није прихваћен у целини. За 

реализацију пројекта додељено је 300.000,00 динара.  

38. MILOŠ RUNJAJIĆ PR 

PROIZVODNJA 

AUDIO VIZUELNIH 

PROIZVODA I 

TELEVIZIJSKOG 

PROGRAMA 

BUMERANG NOVI 

SAD, Нови Сад 

"ПОЗДРАВ - серијал 

тв емисија" 
Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.260.000,00 динара, износ који не 

прелази   50%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Подносилац 

пројекта је предложио суфинансирање серијала од 10 

полусатних емисија замишљених као информативно, 

едукативно, забавни колаж који на модеран и динамичан 

начин говори о спорту и здрављу. Кроз неколико прилога у 

оквиру једне емисије, који ће бити обрађени на модеран и  

динамичан начин, монтиране тако да емисија буде прави 

магазин. Стручне компетенције аутора су на високом 

нивоу проткане значајним искуством у стварању оваквог 

типа програма (лекар са стручним сарадницима 

асистентима и професорима ФФК, професионални 

спортисти и тренери, специјалиста медицине спорта, 

физиотерпеути, нутриционсти, ортопеди…) Предвиђео је 

да овај серијал буде титлован и на језике националних 

мањина. Подносилац пројектаима поседује стручне и 

професионалне референце за реализацију планираног 

пројекта. Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта додељено је 

600.000,00 динара. 

39. REGIONALNO 

DRUŠTVO RTV-RTD 

DOO NOVI SAD, Нови 

Сад 

"Unapredjenje 

informativno 

edukativn emisije 

"Zelena minuta" 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу који не прелази   80%  вредности пројекта 

нити износе утврђене Јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Пројекат „Зелена минута“ је замишљен као 

серијал од 18 радијских емисија информативно-



 

 
едукативног карактера. Тема је наука и технологија у 

служби заштите животне средине и енергетске 

ефикасности. Значај и циљ пројекта су добро препознати. 

Потребно је кориговати план реализације пројектих 

активности. Подносилац пројектаима поседује стручне и 

професионалне референце за реализацију планираног 

пројекта. Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта додељено је 

200.000,00 динара највећим делом намењених 

персоналним тропковима и мањи део опредељен за 

неопходне оперативне трошкове. 

40. INVITEM DOO KAĆ, 

Каћ 
"Kulturno novosadski" Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.904.000,00 динара, износ који не 

прелази   80%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Подносилац је 

предложио суфинансирање серијала кратких емисија 

„Културно новосадски“ (10 емисија) намењених малој 

средини у  околини Новог Сада, али  и шире која се бави 

важним питањима и културним дешавањима у Новом Саду. 

С обзиром да ова мала средина гравитира ка граду пројекат 

има значајан информативни карактер. Пројекат је 

интерактиван, кроз контакт са слушаоцима ослушкује 

потребе циљне групе којој је намењен. Приритетне теме су 

две новосадске титуле, престоница младих и престоница 

културе, чије ће програмске активности бити приоритетне. 

Циљ и значај пројекта су добро препознати. Подносилац 

пројектаима поседује стручне и професионалне референце 

за реализацију планираног пројекта. Захтев за 

суфинансирање пројекта није прихваћен у целини. За 

реализацију пројекта додељено је 800.000,00 динара.  

41. Удружење "Тесла 

глобал форум" Нови 

Сад, Нови Сад 

"ВИРТУЕЛНИ 

ТЕСЛА" 
Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.400.000,00 динара, износ који не 

прелази   50%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

предложеног пројекта је заступљеност Николе Тесле у 

вирутуелном интернет свету. Подносилац наводи да је 

Никола Тесла  до детаља предвидео појаву и развој 

интернета, чак и у напреднијој технолошкој верзији од 

постојеће. Сврха пројекта је да се домаћој и светској 

јсвности, корисницима интернета, приближе они патенти и 

визије који су поставили темеље савременој комуникацији. 

Задатак предложеног пројекта је да кориснике интернет 

мреже, кроз 6 видео прилога (филмова) представи Николу 

Теслу најширој циљној групи. Подносилац пројектаима 

поседује стручне и професионалне референце за 

реализацију планираног пројекта. Захтев за 

суфинансирање пројекта није прихваћен у целини. За 

реализацију пројекта додељено је 500.000,00 динара. 

42. MARKET IT 

MARKETING AND PR 

DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU 

NOVI SAD, Нови Сад 

"Razvoj kulturnog i 

umetničkog 

stvaralaštva" 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 5.037.000,00 динара, износ који не 

прелази   80%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс.  Предложеним 

пројектом је предвиђена призводња серијала од 250 

медијских садржаја (текстова, репортажа, интервјуа, 

обогаћеним фотографијама, графиконима и статистичким 

показатељима истаживања о култури на локалном нивоу) 

укључујући и културно-уметничка друштва, удружења 

која негују народно стваралаштво, секције, радионице на 

територији Новог Сада са циљем развијања културних 

навика и подизања свести код младих од 15 - 25 година, о 



 

 
могућностима културне партиципације и повећање 

њихових културних потреба) који ће бити објављени у 

дневном листу Дневник. Значај, циљ пројекта, циљне групе 

су добро препознати. План реализације пројектних 

активности је добро конципоиран. Подносилац пројекта 

поседује стручне и професионалне референце за 

реализацију планираног пројекта. Захтев за 

суфинансирање пројекта није прихваћен у целини. За 

реализацију пројекта додељено је 1.500.000,00 динара у 

највећој мери за штампање пројектног материјала у 

дневном листу и део за персоналне трошкове непосредним 

реализаторима пројекта.  

43. Студентска асоцијација 

Универзитета у Новом 

Саду, Нови Сад 

"Родитељство у току 

студија-препреке и 

могућности" 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 800.000,00 динара, износ који не 

прелази   80%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Иако је циљна 

група којо је овај пројектат намењен врло уска, тема је 

интересантна и Комисија је сматрала да овај пројекат треба 

делимично подржати. Захтев за суфинансирање пројекта 

није прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 300.000,00 динара, намењених персоналним 

трошковима и ажурирању портала.  

44. Занатско Филмска 

Заједница, 

Петроварадин 

"Школско- 

образовни дечији 

серијал 

"Уприродисе"" 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 2.101.000,00 динара, износ који не 

прелази   50%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Предложени 

ТВ сеијал (12  епизода) је намењен деци основношколског 

узраста са циљем да се кроз вршњачку едукацију бави 

представљањем и упознавањем са основним појмовима из 

области животне средине и екологије, подизањем нивоа 

еколошке свести применом принципа одрживог развоја, 

обновљивих извор енергије, здравих стилова живота…  

Потребно је кориговати период и план реализације 

пројектних активности. Подносилац пројекта поседује 

стручне и професионалне референце за реализацију 

планираног пројекта. Захтев за суфинансирање пројекта 

није прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 200.000,00 динара. 

45. DNEVNIK 

VOJVODINA PRESS 

DOO PREDUZEĆE ZA 

IZDAVANJE I 

ŠTAMPANJE NOVINA, 

NOVI SAD, Нови Сад 

"Prigradska naselja 

Novog Sada" 
Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу 6.300.000,00 динара, износ  који не 

прелази   80%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Подносилац је 

предложио суфинансирање производње медијског 

садржаја (серијал од 300 медијских садржаја) о 

приградским насељима Новог Сада, њиховој 

свакодневници, проблемима са којима се суочавају као и 

могућностима решења тих проблема из области културе и 

са проблемима и потребама са којима се месне заједнице 

суочавају. Значај и циљ пројекта су добро препознати и 

описани. Потребно је кориговати план реализације 

пројектних активности. Подносилац пројекта поседује 

стручне и професионалне референце за реализацију 

планираног пројекта. Захтев за суфинансирање пројекта 

није прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 3.000.000,00 динара за персоналне трошкове.  

46. НОВОСАДСКА ТВ 

ДОО НОВИ САД, Нови 

Сад 

"Стогодишњица 

ослобођења и уласка 

српске војске у Нови 

Сад" 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу 6.768.000,00 динара, износ који не 

прелази   50%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема овог 



 

 
пројекта је обележавање стогодишњице ослобођења у 

првом светском рату и уласка српске војске у Нови Сад. 

Сврха пројекта је да се на занимљив, документарни начин 

уз игране форме  и глуму представи један од најзначајнијих 

датума у историји Новог Сада са циљем да се гледаоци 

информишу и ближе упознају са значајем овог датума и 

целог историјског периода. Филм ће бити прилагођен и 

млађој популацији, са не само информативним него и 

едукативним циљем. Планирана су два медијска садржаја 

документарно - играног типа од по 25 минута. Значај 

пројекта је јасно назначен, циљ препознат, опис активности 

детаљан, план реализације је потребно временски 

ускладити. Подносилац пројекта поседује стручне и 

професионалне референце за реализацију планираног 

пројекта. Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта додељено је 

6.000.000,00 динара, највећим делом за персоналне 

трошкове и један мали део за неопходне оперативне 

трошкове. 

47. УДРУЖЕЊЕ ЗА 

УНАПРЕЂЕЊЕ 

ДИГИТАЛНЕ 

КУЛТУРЕ И 

МЕДИЈСКЕ 

ПИСМЕНОСТИ, Нови 

Сад 

"Описмедијавање" Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 630.000,00 динара, износ који не 

прелази 80% вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Подносилац је 

предложио суфинансирање серијала од 7 емисија  у трајању 

од 10 минута. Темe овог пројекта су врло актуелне 

(историјат медијске писмености, медијске манипулације, 

начин филтрирања медијских садржаја и порука, заштита 

деце и осталих конзумената интернета од могуће 

злоупотребе…). Значај и циљ пројекта добро препознати. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 200.000,00 

динара, највећим делом за персоналне трошкове и један 

мали део за неопходне оперативне трошкове. 

48. TATJANA POPOVIĆ 

PR AGENCIJA ZA 

AUDIO-VIDEO 

PRODUKCIJU TP 

ZOOM NOVI SAD, 

Нови Сад 

"ГРАД 

ИНВЕСТИЦИЈА" 
Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 2.370.000,000. динара, износ који не 

прелази 50% вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Подносилац 

пројекта је планирао производњу 3 медијска садржаја, у 

циљу информисања грађана Новог Сада и околине, који би 

били водич кроз бизнис са свим потенцијалима, 

активностима и субвенцијама које спроводи Град Нови Сад 

у циљу повећања привредне активности у граду, новог 

запошљавања, смањења незапослености.  Значај и циљ 

пројекта су добро презентовани и препознати. Потребно је 

кориговати план реализације пројектних активности. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 1.000.000,00 

динара, део за персоналне трошкове и део за потребне 

оперативне трошкове. 

49. MILANA LAKETA PR 

AGENCIJA ZA AUDIO-

VIDEO PRODUKCIJU 

MILANART NOVI 

SAD, Нови Сад 

"Водич кроз Нови 

Сад" 
Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу 1.980.000,00 динара, износ који не 

прелази   80%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Подносилац је 

предложио суфинансирање 20 медијских садржаја 

документарно-образовног карактера, тема је туристичко 

богаство и посебности, инвестициони потенцијали Новог 

Сад. Значај пројекта је добро представљен, остваривање 

циља овог пројекта доприноси бољем информисању 

грађана Новог Сада и околине. Добро препозната циљна 

група која је врло широка. Потребно је кориговати план 



 

 
реализације пројектних активности. Захтев за 

суфинансирање пројекта није прихваћен у целини. За 

реализацију пројекта додељено је 500.000,00 динара, делом 

за персоналне трошкове и делом за потребне оперативне 

трошкове. 

50. MASTER MEDIA MIX 

DOO Novi Sad, Нови 

Сад 

"NOVI SAD GRAD 

FESTIVALA" 
Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 2.889.400 динара, износ који не 

прелази   50%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

предложеног пројекта је представљање Новог Сада као већ 

позиционираног на светској мапи као града фестивала 

(Стеријино позорје, Егзит, Фестивал уличних свирача. 

Змајеве дечије игре, Новосадски џез фестивал, Нео 

фестивал, Винтер фест, Октобар фест…) кроз 5 медијских 

садржаја који би  били емитовани на Новосадској 

телевизији и чија је циљна група врло широка. Пројекат 

поред информативно, културно, едукативног карактера 

има и привредно туристички карактер и може у ове две 

гране допринети популаризацији Новог Сада. Потребно је 

кориговати план реализације пројектних активаности. 

Подносилац пројекта поседује стручне и професионалне 

референце за реализацију планираног пројекта. Захтев за 

суфинансирање пројекта није прихваћен у целини. За 

реализацију пројекта додељено је 1.000.000,00 динара, 

највећим делом за персоналне трошкове и један мали део 

за неопходне оперативне трошкове. 

51. СИНДИКАТ 

НОВИНАРА СРБИЈЕ, 

Београд 

"Солидарно до 

професионалног 

новинарства" 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу  од 456.000,00 динара, износ који не 

прелази   80%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема овог 

пројекта је препозната као врло значајна за целу 

новинарску професију и за медијску слику наше земље. 

Предложено је суфинансирање производње медиског 

садржаја који треба да мотивише новинаре и медиске 

раднике да се организују и солидарно боре за своја радна и 

професионална права са циљем постизања пристојиних 

услова рада и елементарне економске сигурности чиме би 

новинари били мање рањиви на притиске. Сврху 

подносилац види у јачању позиције новинара како би свој 

посао могли да обављају у складу са законом, да 

свеобухватно, истинито, непристрасно и правоворемено 

информише грађане. Циљна група је препозната у 

учесницима у медиској индустрији, медијским 

стручњацима, доносиоцима одлука. Пројекат предвиђа 5 

медијских садржаја  објављених на сају. Значај и циљ 

пријекта су добро осветљени. Подносилац пројекта 

поседује стручне и професионалне референце за 

реализацију планираног пројекта.Захтев за суфинансирање 

пројекта није прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 200.000,00 динара, највећим делом за 

персоналне трошкове и један мали део за неопходне 

оперативне трошкове. 

52. PREDUZEĆE ZA 

MARKETING, 

IZDAVAČKU 

DELATNOST, RADIO I 

TELEVIZIJU HAPPY 

TV DOO BEOGRAD 

(ZEMUN), Београд-

Земун 

"Dobro jutro u Novom 

Sadu" 
Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 2.000.070,00 динара, износ који не 

прелази   50%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Подносилац 

пројекта кроз једну рубрику у јутарњм програму Хепи 

телевизије предлаже суфинансирање овог медијског 

садржаја (18 медијских садржаја - Добро јутро у Новом 

Саду). Подносилац пројекта поседује стручне и 



 

 
професионалне референце за реализацију планираног 

пројекта. Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта додељено је 

1.000.000,00 динара, највећим делом за персоналне 

трошкове и један мали део за неопходне оперативне 

трошкове. 

53. "Омладина ЈАЗАС 

Нови Сад", Нови Сад 
"Омладинске новине 

– портал у служби 

младих" 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 720.000,00 динара, износ који не 

прелази   80%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Подносилац 

пројекта предлаже суфинансирање  преко 300 програмских 

садржаја  у циљу истинитог, правовременог, 

непристрасног информисања младих и осетљивих група 

(запошљавање…) путем портала који је добро познат  овој 

циљној групи са жељом да млади и теме које њих 

интересују буди више заступљени у медијима. Значај и циљ 

пројекта су јасно дефинисани.  Потребно је план 

реализације програмских активности временски 

ускладити. Подносилац пројекта поседује стручне и 

професионалне референце за реализацију планираног 

пројекта.Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 500.000,00 

динара, највећим делом за персоналне трошкове и један 

мали део за неопходне оперативне трошкове. 

54. MEDIJSKA MREŽA 

DOO BEOGRAD-

STARI GRAD, Београд 

"Javno informisanje u 

Novom Sadu" 
Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу  oд 1.972.800,00 динара, износ који не 

прелази   80%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Подносилац је 

предложио суфинансирање пројекта којим би се кроз 

специјалну рубрику у тиражном дневом листу са великом 

покривеношћу, презентовали најважнији догађаји везани 

за Нови Сад, чиме би се информисали грађани целе земље 

и региона. Опис активности је врло детаљан. Потребно је 

план реализације пројектнх активности временски 

ускладити. Подносилац пројекта поседује стручне и 

професионалне референце за реализацију планираног 

пројекта.Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен 

у целини. За реализацију пројекта додељено је 500.000,00 

динара, највећим делом за персоналне трошкове и један 

мали део за неопходне оперативне трошкове. 

55. NINAMEDIA KLIPING 

DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU, 

NOVI SAD, Нови Сад 

"Ризница културе 

Новог Сада" 
Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 2.000.000,00 динара, износ који не 

прелази   50%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Подносилац 

предлаже суфинансирање 20 телевизијских емисија о 

културном и историском значају архитектонског наслеђа 

Новог Сада, о његовим зачецима, културним садржајима и 

понудама којима располажу, о њиховој сврси и намени 

данас. Пројект поред информативног има и значајан 

едукативни карактер. Активности су добро разрађене са 

конкретно дефинисаним циљем. Уочен је висок степен 

организационих и управљачких способности предлагача 

пројекта. Одобрена средства су усклађена са стварном 

вредношћу пројекта, у односу на период реализације и 

планиране активности. Подржавају се персонални 

трошкови. За реализацију пројекта додељено је 

2.000.000,00 динара.  

56. РТВ ПАНОНИЈА 021 

ДОО Нови Сад, Нови 

Сад 

"Новосадски мозаик- 

Инфо" 
Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 3.375.000,00 динара, износ који не 



 

 
прелази   50%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс.  Подносилац је 

предложио  суфинансирање 800 прилога с циљем 

проширења информативног садржаја. Значај и циљ 

пројекта детаљно презентовани и добро таргетирани. 

Циљне групе добро препознате. Потребно је временски 

ускладити план реализације пројектних активности. 

Подносилац пројекта поседује стручне и професионалне 

референце за реализацију планираног пројекта. Захтев за 

суфинансирање пројекта није прихваћен у целини. За 

реализацију пројекта додељено је 1.000.000,00 динара, 

намењених за персоналне трошкове. 

57. Fondacija "Fond za 

razvoj komunikacija", 

Нови Сад 

"Интерактивна 

заједница" 
Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 2.440.000,00 динара, износ који не 

прелази   80%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема овог 

пројекта  веома важна и нова. Циљне групе су веома 

широко постављене. Пројекат је усклађен са реалним 

потребама и приоритетима циљне групе и са интенцијом  

Владе о неопходности диогитализације у циљу 

ефикасности и економичности и стварања услужне јавне 

управе окренуте грађанима. Циљ је стварање активне базе 

свих институционалних актера друштвеног живота 

локалне заједнице која омогућава централан приказ 

активности уз лаку претрагу по задатим критеријумима. 

Захтев за суфинансирање пројекта није прихваћен у 

целини. За реализацију пројекта додељено је 200.000,00 

динара. 

58. INFO IT MEDIA DOO 

BEOGRAD-STARI 

GRAD, Београд 

"Упознајте општине 

и градове у Србији 

НОВИ САД – 

ЕВРОПСКА  

ПРЕСТОНИЦА 

КУЛТУРЕ И 

ОМЛАДИНЕ" 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 2.000.000,00 динара, износ који не 

прелази   80%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Подносилац је 

предложио суфинансирање медијског садржаја кроз 16 

опширних текстова о Новом Саду као граду са две титуле: 

титула европске престонице културе 2021. године и титула 

омладинске престонице Европе 2019. године. С обзиром на 

медиј преко кога ће се медијски садржај презентовати 

најширој јавности, као и специјалне додатке ових новина  и 

интернет портал, ово је прилика за промоцију културне и 

туристичке понуде Новог Сада. Потребно је да се план 

реализације пројектних активности временски усклади. 

Резултати и индикатори су мерљиви. Захтев за 

суфинансирање пројекта није прихваћен у целини. За 

реализацију пројекта додељено је 1.000.000,00 динара, у 

највећој мери за оперативни део трошкова, штампање 

шрограмског садржаја у дневном листу. 

 

 

 

II – ПРОЈЕКТИ НАМЕЊЕНИ НАЦИОНАЛНИМ МАЊИНАМА И ЕТНИЧКИМ ЗАЈЕДИЦАМА 

 

 

 

1. Друштво новинара 

Војводине, Нови Сад 
"Војвођански 

новинар" 
Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу 348.008,00 динара, износ који не прелази   

80%  вредности пројекта нити износе утврђене Јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. Значај и циљ пројекта 

су добро препознати и представљени кроз предлог за 

суфинансирање медијског садржаја кроз електронски 

издање Војвођанског новинара, где се кроз стваралачки 



 

 
однос новинарске бранше са жељом за очување проверених 

вредности најбољих достигнућа у новинарском 

стваралаштву желе пратити друштвена збивања која се 

односе на економску, друштвену, социјалну и културну 

проблематику, најзначајнији од којих  ће бити превођени 

на званичне језике националних заједница у АП Војводини 

– мађарски, словачки, русински и румунски, као и са тих 

језика на српски језик. Захтев за суфинансирање пројекта 

није прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 200.000,00 динара, у највећој мери за 

персоналне трошкове и део за неопходне оперативне 

трошкове.  

2. Удружење грађана 

"Пхралипе Нови Сад", 

Нови Сад 

"OČUVAJMO SVOJ 

IDENTITET – 

KULTURA I 

TRADICIJA ROMA" 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу  од 714.000,00 динара, износ који не 

прелази   80%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Циљ пројекта 

је промовисање културне баштине ромске националне 

заједнице на територији Новог Сада и општина Оџаци и 

Дероње. Кроз серијал емисија  намењених деци и младима 

биће представљени садржаји из културе, књижевно 

стваралаштво младих и за младе, забавни програм за децу, 

обичаји са посебним акцентом на културно наслеђе које 

треба сачувати од заборава. Подносилац има добре 

техничке и кадровске капацитете за реализацију пројеката 

као и добро искуство. Захтев за суфинансирање пројекта 

није прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 500.000,00 динара, за персоналне трошкове и 

део за неопходне оперативне трошкове. 

3. Друштво Сународника 

и пријатеља Русије 

"Русија",  Сремска 

Каменица 

"Прозор у Русију" – 

културно-

информативна радио 

емисија на руском 

језику" 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 774.800,00 динара, износ  који не 

прелази   80%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Циљ пројекта 

је неговање и афирмације културе и језика два народа, 

њихово повезивање и извештавње о дешавањима у Руској 

Федерацији на недељном нивоу како би заинтересоване 

стране  имале увид у културне и друштвене токове о којима 

не постоје извори у  стандардним гласилима али преглед 

дешавања у српским „кућама културе“. Примарну циљну 

групу чине потомци Руса који су настањени на територији 

Србије после првог и другог светског рата, сународници 

Русије са простора бившег СССР-а стално и привремено 

настањени у Србији, њихови потомци, руски ђаци и 

студенти који се школују у Србији, као и сви 

заинтересовани који желе да се информишу о дешавањима 

у Руској федерацији. Подносилац има изузетне кадровске 

капацитете за реализацију пројеката као и добро искуство 

у реализацији сличног програма. Захтев за суфинансирање 

пројекта није прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 300.000,00 динара, највећи део за персоналне 

трошкове и део за неопходне оперативне трошкове. 

4. KANAL 9 DOO ZA 

MARKETING RADIO I 

TELEVIZIJU NOVI 

SAD, Нови Сад 

"Једног смо рода" Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.832.289,82 динара, износ који не 

прелази 50%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс.  Подносилац је 

предложио суфинансирање 12 емисија од по 50 минута, 12 

репортажа по 10 минута и 12  прилога по 3 минута који би 

били емитовани у оквиру редовног Инфо програма, са 

циљем да представе најважније активности 6 националних 

мањина: Словака, Русина, Немаца, Словенаца, Хрвата и 

Албанаца у Новом Сад. Емисије би биле емитоване на свим 



 

 
подручјима где Канал 9 има етарску дозволу за емитовање, 

и на интернет страници овог медија. Значај и циљ пројекта 

су добро представљени. Подносилац има добре техничке и 

кадровске капацитете за реализацију пројеката као и добро 

искуство. Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта додељено је 

200.000,00 динара за персоналне трошкове. 

5. TV MOST DRUŠTVO 

SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU ZA 

INFORMATIVNO 

IZDAVAČKU 

DELATNOST NOVI 

SAD, Нови Сад 

"RUSKI DNEVNIK" Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.552.500,00 динара, износ који не 

прелази   50%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Подносилац је 

предложио суфинансирање 720 информативних емисија са 

циљем бољег, непристраснијег и објективнијег 

информисања грађана. Подносилац напомиње да се 

етничка заједница Руса у Србији у последње време знатно 

повећала (поред потомака Руса који су настањени на 

територији Србије после првог и другог светског рата, 

сународника Русије са простора бившег СССР-а, који су 

стално или привремено настањени у Србији, њихови 

потомци, руских ђака  и студената који се школују у 

Србији) уласком руских компанија у власништво 

компанија у Србији, отварањем руско-српских мешовитих 

и двојезичних одељења у српским школама због чега и 

расте потреба за оваквом врстом информисања не само ове 

етничке заједнице него и шире кроз квалитетније, 

непристрасно, објективно, благовремено информисање и 

праћење дешавања у свету чиме се подижу професионални 

капацитети медија, ојачавају се кроз извештавање са 

терена. Пројекат је добро осмишљен, на врло високом 

техничком нивоу. Подносилац има потребне техничке и 

кадровске капацитете за реализацију пројеката као и добро 

искуство у реализацији сличног програма. Захтев за 

суфинансирање пројекта није прихваћен у целини. За 

реализацију пројекта додељено је 200.000,00 динара, за 

персоналне трошкове. 

6. Друштво за румунски 

језик Војводине - 

Република Србија, 

Вршац 

МЕЂУДРЖАВНИ 

ВИШЕЈЕЗИЧНИ 

ЧАСОПИС 

"LOGOS" („РЕЧ“) 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу  од 200.000,00 динара, износ који не 

прелази   80%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Подносилац је 

предложио суфинансирање медијског садржаја  из области 

филологије у еминантном, међудржавном, вишејезичном, 

научном часопису „Логос“ који се припрема  у партнерству 

са Западним университетом „Василе Голдис“ из Арада и 

намењен је пре свега научним и културним радницима из 

Новог Сада, са универзитета у Србији, Румунији и  у свету. 

Комисија је препознал значај овог пројекта не само за 

румунску националну заједницу него и за научну јавност 

како домаћу тако и светску  и поносна је што може да у 

пуном, траженом, износу подржи овнај пројеат.  

7. Удружење "Ариадне" 

Нови Сад, Нови Сад 
"Култура - темељ 

будућности (Kultúra - 

základ budúcnosti)" 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 980.000,00 динара, износ који не 

прелази   50%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Подносилац је 

предложио суфинансирање 14 едукативно-документарних, 

двојезичних медијаких садржаја кратке форме са циљем 

очувања, неговања, презентовања и развоја нематеријалног 

културног наслеђа националне заједнице Словака у Новом 

саду и на територији целе Војводине уз повезивање са 

представницима других етничких заједница и развој 

мултиетничности и мултикултуралности на локалном 



 

 
нивоу. Подносилац наводи да је циљ поред поменутог и то 

да се лепота овог културног наслеђа подели и са другима а 

не да остане затворена у оквирима једне националне 

заједнице и због тога је пројекат двојезичан. Подносилац 

има потребне техничке и кадровске капацитете за 

реализацију пројеката као и добро искуство у реализацији 

сличног програма. Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта додељено је 

600.000,00 динара, део за персоналне трошкове и део за 

неопходне оперативне трошкове. 

8. Удружење РАЗВОЈНИ 

ЦЕНТАР COMNET, 

Нови Сад 

"ЗАЈЕДНО КРОЗ 

ВЕКОВЕ - 

ÉVSZÁZADOKON 

KERESZTÜL 

KÖZÖSEN" 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.191.000,00 динара, износ који не 

прелази   50%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Подносилц је 

предложио суфинансирање 10 двојезичних медиских 

садржаја за телевизију који ће допринети повећању 

информисаности припадника мађарске националне 

заједнице као примарне циљне групе али и  свих грађана 

Србије. Снимање и емитовање прилога карактерисаће 

учешће представника организација и удружења мађарске 

националне зајенице (КУД – ови и оргаизације цивилног 

друштва) као и представници органа локалних управа у 

којима су у већој мери заступљени становници мађарске 

националне заједнице у програмима ТВ станица 

војвођанске ТВ мреже Комнет, као постављање 

програмских садржаја на видео канал и друштвене мреже. 

Комисија је проценила да је значај и циљ овог пројекта 

добро препознат и презентован а емитовањем кроз ТВ 

мрежу Комнет је врло доступан на најширем подручју. 

Подносилац има потребне техничке и кадровске 

капацитете за реализацију пројеката као и добро искуство 

у реализацији сличног програма. Захтев за суфинансирање 

пројекта није прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 1.000.000,00 динара, део за персоналне 

трошкове и део за неопходне оперативне трошкове. 

9. DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU IN 

RADIO NOVI SAD, 

Нови Сад 

"MANJINE SU NAŠE 

VELIČINE" 
Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 3.500.000,00 динара, износ који не 

прелази   80%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Подносилац је 

предложио суфинансирање 10 радијских емисија кроз 

пројекат „Мањине су наше величине“  са фокусом на 

мањинске заједнице које су најбројније али и најактивније 

у пропагирњу својих прва са врло упечатљивим, блиским 

односом са већинским становништвом Мађарске и 

Словачке. Подносилац сматра да публиковање проблема и 

предочавање могућости кроз ове две националне мањине 

се могу подстаћи мањинске заједнице које су слабије 

активне да препознају и користе своја права и да заузму 

другачији став и успешније промовишу проблематику са 

којом се срећу. Подносилац сматра да је иступањем са 

оваквим пројектима у мултинационалном граду, Новом 

Саду, важно због побољшања квалитета живљења не само 

мањинске заједнице него целокупног становништва. 

Подносилац има изузетне техничке и кадровске капацитете 

за реализацију пројеката као и добро искуство у 

реализацији сличног програма. Захтев за суфинансирање 

пројекта није прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 800.000,00 динара, део за персоналне 

трошкове и део за неопходне оперативне трошкове.  

10. Удружење грађана 

"БУЊЕВАЧКИ 

"БУЊЕВАЧКИ 

ГЛАС – МЕСТО И 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 



 

 
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР - 

НОВИ САД", Нови Сад 
УЛОГА БУЊЕВАЦА 

У 

ПРИСАЈЕДИЊЕЊУ" 

пројекта у износу од 693.000,00 динара, износ који не 

прелази   80%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Подносилац је 

предложио суфинансиеање 20 објава – у форми извештај, 

интервјуа, тонских и видео записа (о догађајима који се пре 

свега односе на обележавање 100 година од Велике 

Народне скупштине, о улози Буњеваца у доношењу одлуке 

о присаједињењу данашњих простора Војводине тадашњој 

Крљевини Србији) у циљу информисања припадника 

буњевачке националне заједнице на буњевачком језику. 

Подносилац сматра да је овај пројекат од велике важности 

јер је улога Буњеваца у том догађају била значајна а 

недовољно је презентована. Пројекат подразумева праћење 

и објављивање свих релевнтних чињеница као и догађаја 

који ће се дешавати у Новом Саду у 2018. године поводом 

обележавања стогодишњиве присаједињења.  Пројекат 

подразумева и праћење активности унутар саме заједнице 

као и рад удружења Буњеваца у Новом Саду. Комисија 

сматра да је значај и циљ пројекта добро препознат и 

презентован и да је сам пројекат од изузетног значаја 

управо у овој години. Подносилац има потребне техничке 

и кадровске капацитете за реализацију пројеката као и 

добро искуство у реализацији сличног програма. Захтев за 

суфинансирање пројекта није прихваћен у целини. За 

реализацију пројекта додељено је 200.000,00 динара, 

највећи део за персоналне трошкове и део за неопходне 

оперативне трошкове. 

11. ГРАЂАНСКА 

ИНИЦИЈАТИВА 

БЕЛАФОНС, Нови Сад 

"Дворци Новог Сада 

и околине" 
Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.800.000,00 динара, износ који не 

прелази   50%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Подносилац 

предлаже суфинансирање  20 информативно, културно, 

едукативно документарних филнова од по 27 минута на 

мађарско ми српском језику. Тема овог пројекта су дворци 

Новог Сада и околине са циљем очувања овог веома 

значајног културно-историјског наслеђа града и околине 

(дворци Новог Сада, Футога, Сремске Каменице, Бечеја, 

Челарева, Кулпина, Беочина, Сремских Карловаца, 

Голубинаца, Гунароша, Сонте, Врбаса, Биерог острва и 

Соколца). Комисија је препознала значај, циљ и немерљив 

културни допринос овог пројекта широј заједници. 

Пројекат увелико превазилази локални карактер. Опис 

пројектних активности је добро усклађен са планом 

реализације. Резултати и индикатори мерљиви. 

Подносилац има потребне техничке и кадровске 

капацитете за реализацију пројеката. Захтев за 

суфинансирање пројекта није прихваћен у целини. За 

реализацију пројекта додељено је 300.000,00 динара, за 

неопходне оперативне трошкове. 

12. MILOŠ RUNJAJIĆ PR 

PROIZVODNJA 

AUDIO VIZUELNIH 

PROIZVODA I 

TELEVIZIJSKOG 

PROGRAMA 

BUMERANG NOVI 

SAD, Нови Сад 

"ПОЗДРАВ - серијал 

тв емисија" 
Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу који не прелази   50%  вредности пројекта 

нити износе утврђене Јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Подносилац пројекта је предложио 

суфинансирање серијал од 10 полусатних емисија 

замишљених као информативно, едукативно, забавни 

колаж који на модеран и динамичан начин говори о спорту 

и здрављу. Кроз неколико прилога у оквиру једне емисије 

који ће бити обрађени на модеран и  динамичан начин, 

монтирани тако да емисија буде прави магазин. Стручне 

компетенције аутора су на високом нивоу проткане 

значајним искуством у стварању оваквог типа програма 



 

 
(лекар са стручним сарадницима асистентима и 

професорима ФФК, професионални спортисти и тренери, 

специјалиста медицине спорта, физиотерпеути, 

нутриционсти, ортопеди…) Предвиђено је да овај серијал 

буде титлован и на језике националних мањина. Комисија 

је препознала значај овог пројекта и за припаднике 

националних мањина. Подносилац пројектаима поседује 

стручне и професионалне референце за реализацију 

планираног пројекта. Захтев за суфинансирање пројекта 

13.није прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 700.000,00 динара. 

13. НОВОСАДСКА ТВ 

ДОО НОВИ САД, Нови 

Сад 

"Вести на словачком 

и мађарском језику" 
Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.608.000,00 динара, износ који не 

прелази   50%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Подносилац 

пројекта је предложио суфинансирање  24 информативна 

медиска садржаја на словачком и мађарском језику. Сврха 

пројекта је повећање информисаности грађана словачке и 

мађарске националне заједнице. Програмски садржаји ће 

бити емитовани на Новосадској телевизији. Медијски 

садржаји ће презентовати информације везане за привреду, 

културу, спорт и образовање, активности локалних органа 

са посебним освртом на заштиту и равноправност свих 

грађана Новог Сада и шире. Комисија је препознала овај 

пројекат као врло значајан за јавни интерес првенствено за 

унапређење информисања припадника националних 

мањина у локалним срединама, као и инвативан приступ 

предложеног медијског садржаја и добро таргетирање 

приоритетних тема. Опис пројектних активности је добро 

усклађен са планом реализације пројектних активности.  

Подносилац пројекта поседује изузетне стручне и 

професионалне референце за реализацију планираног 

пројекта. Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта додељено је 

1.300.000,00 динара у највећој мери за пероналне трошкове 

и мали део за неопходне оперативне трошкове. 

 

 

 

III – ПРОЈЕКТИ НАМЕЊЕНИ ИНФОРМИСАЊУ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 

 

1. ...ИЗ КРУГА - 

ВОЈВОДИНА, 

организација за 

подршку женама с 

инвалидитетом, Нови 

Сад 

"Промоција 

позитивне слике 

особа са 

инвалидитетом" 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 600.000,00 динара, износ који не 

прелази   80%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Подносилац 

пројекта је предложио суфинансирање 120 медијских 

прилог који би били објављени на порталу о инвалидности. 

Тема пројекта је феномен инвалидности. Сврха пројекта је 

информисање о достигнућима и активностима особа са 

инвалидитетом и промоција позитивне слике особа са 

инвалидитетом са циљем да се јача информисаност и 

достојанство особа са инвалидитетом и унапређује свест 

грађана о особама са инвалидитетом, развија толеранција 

према овој групи. Циљна група су особе са инвалидитетом, 

организације особа са инвалидитетом, релевантне 

институције и владина тела, медији  али и целокупно 

грађанство. Медијски садржаји ће поред најава актуелних 

дешавања имати и афирмативне медијске прилоге који су 

од интереса за особе са инвалидитетом, прилоге о 

различитим врстама инвалидитета… Поред тога планирано 



 

 
је извештавање о догађајима које организација …ИЗ 

КРУГА ВОЈВОДИНА организује и на којима учествује а 

које организују друге огранизације и институије, као и о 

значајним догађајима у нашем друштву који су везане за 

особе са инвалидитетом а које организују организације 

цивилног друштва, институције система и владина теле. 

Комисија је ова пројекат оценила као изузетно добро 

осмишљен, конципиран, разрађен и сматра да може 

послужити као пример доброг пројекта у свим сегментима. 

Подносилац пројекта поседује изузетне стручне и 

професионалне референце за реализацију планираног 

пројекта, као и значајно искуство у реализацији сличних 

пројеката. Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта додељено је 

1.300.000,00 динара у највећој мери за пероналне трошкове 

мали део за неопходне оперативне трошкове.  

2. Друштво за борбу 

против шећерне 

болести града Новог 

Сада, Нови Сад 

"STOP DIJABETES!" Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 500.000,00 динара, износ који не 

прелази   80%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Подносилац 

пројекта је предложио суфинансирање 500 - 700 медијских 

садржаја (текстови, фотографије, аудио и видео записи) на 

порталу www.dijabetes-novisad.org. Основни циљ пројекта 

је информисање,  едукација и превенција дијабетеса и 

дијабетесних компликација код најшире популације 

грађана Новог Сада, Војводине, Србије и шире. 

Подносилац сматра да је непоходно добро информисање о 

овој теми првенствено због тога што је дијабетес хронична, 

незаразна, неизлечива болест и да у Новом Саду има око 

60.000 оболелих, у Војводини око 280.000 а у Србији  око 

800.000 људи.  Подносилац сматра да су ове бројке 

алармантне и да је неопходно кроз квалитетне садржаје 

добро информисати и едуковати становништво (како 

спречити дијбетес, правилна исхрана, бављење физичком 

активношћу, спортом...) као и учешћем у интерактивним 

радионицама које подносилац организује на терену са 

најширом популацијом са посебним акцентом на 

популацију младих у основним, средњим школама и на 

факултетима.  Друштво за борбу против шећерне болести 

града Новог Сада поседује двадесетогодишње искуство у 

борби против дијабетеса и у организовању масовних 

активности у које су укључени спортисти, јавне личности 

и институције са циљем превенције дијабетеса. Комисија је 

овај пројекат препознала и оценила као изузетан и 

подржала га је у пуном капацитету. 

3. "ЖИВОТ-УДРУЖЕЊЕ 

ГРАЂАНА ЗА БОРБУ 

ПРОТИВ РЕТКИХ 

БОЛЕСТИ КОД 

ДЕЦЕ", Нови Сад 

"Časopis o retkim 

bolestima Reč za 

Život" 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.200.000,00 динара, износ који не 

прелази   80%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Подносилац је 

предложио суфинансирање медијских садржаја чија је тема 

унапређење положаја особа са инвалидитетом у које преко 

85% спадају и ретке болести и подизање свести о 

проблемима ретких болести чиме се доприноси решењу 

истих и побољшању положаја оболелих. Програмски 

садржаји би били публиковани у часопису о ретким 

болестима Реч за живот, где би биле обједињене све теме 

о ретким болестима (дијагностика, лечење, терапија, 

рехабилитација, медицинска помагала, социјална заштита, 

едукација оболелих и њихових породица, лекара, 

надлежних институција) о проблемима ретких болести као 

и пружање подршке тим породицама. Информисање 

http://www.dijabetes-novisad.org/


 

 
најшире јавности о овом проблему је од изузетног значаја. 

Циљ и значај пројекта су добро препознати и презентовани. 

Потребно је кориговати план реализације пројектних 

активности. Комисија је овај пројекат препознала као врло 

значајан и за реализацију пројекта определила 300.000,00 

динара за пероналне трошкове и део за неопходне 

оперативне трошкове.  

4. Privredno društvo za 

komunikacije i odnose sa 

javnošću marketing 

konsalting i usluge 

PROGLAS PUBLIC 

RELATIONS doo 

Beograd-Palilula, 

Београд-Палилула 

"Водич кроз 

дијабетес" 
Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од  850.000,00 динара, износ који не 

прелази   50%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Подносилац је 

предложио суфинансирање медијских садржаја (серијал 

тематских емисија) које за циљ имају да укажу на 

неоппходност превенције и контроле дијагностиковане 

шећерне болести. Циљна група су оболели од дијабетеса 

али и они који подлежу факторима ризика.  Информисање 

најшире јавности о овом проблему је од изузетног значаја. 

Циљ и значај пројекта су добро препознати и презентовани. 

Потребно је кориговати план реализације пројектних 

активности. Комисија је овај пројекат препознала као врло 

значајан и за реализацију пројекта определила 300.000,00 

динара за пероналне трошкове и један мали део за 

неопходне оперативне трошкове. 

5. DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU IN 

RADIO NOVI SAD, 

Нови Сад 

PROBUDI SE i 

POMOZI 
Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 3.555.000,00 динара, изноос  који не 

прелази   80%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Подносилац је 

предложио суфинансирање 10 радијских емисија са циљем 

да се активира свест становништва  и особа са 

инвалидитетом, да се ова циљна група упозна са својим 

правима и могућностима као и и да се подстакне локална 

самоуправа у проналажењу начина како би се особама са 

инвалидитетом обезбедила нова, сигурнија и адекватнија 

радна места. Планирана је и сарадња са институцијама које 

се баве овом проблематиком. Значај и циљ пројекта су 

добро препознати и јасно презентовани. Подносилац је 

добро упознат са комплетном законском регулативом 

везном за ову област, тако да пројекат поред 

информативног има значајан едукативни карактер. 

Подносилац пројекта поседује изузетне стручне и 

професионалне референце за реализацију планираног 

пројекта, као и значајно искуство у реализацији сличних 

пројеката. Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта додељено је 

800.000,00 динара за пероналне трошкове и део за 

неопходне оперативне трошкове. 

6. MILOŠ RUNJAJIĆ PR 

PROIZVODNJA 

AUDIO VIZUELNIH 

PROIZVODA I 

TELEVIZIJSKOG 

PROGRAMA 

BUMERANG NOVI 

SAD, Нови Сад 

"Мој Свет-серијал 

радио емисија" 
Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 660.000,00 динара, износ који не 

прелази   80%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс.  Подносилац је 

предложио суфинансирање 12 радио емисија по 15 минута 

са темама из области здравља особа са инвалидитетом али 

и њиховог образовања, социјалне заштите, активном 

учешћу у друштву. Поред појединаца фокус ће бити и на 

оргнизацијама особа са инвалидитетом, удружењима, 

групама грађана које  су основане и постоје са циљем да 

свест и бригу о особама са инввалидитеттом подигну на 

највиши могући ниво и тако покажу да су и они 

пуноправни грађани са истим правима као и остали. 

Подносилац наглашава да особе са инвалидитетом не смеју 



 

 
да буду маргинализоване, стигматизоване, запостављене, 

понижене, заборављене нити злоупотребљене. Подносилац 

пројекта поседује изузетне стручне и професионалне 

референце за реализацију планираног пројекта, као и 

значајно искуство у реализацији сличних пројеката. Захтев 

за суфинансирање пројекта није прихваћен у целини. За 

реализацију пројекта додељено је 200.000,00 динара за 

пероналне трошкове и део за неопходне оперативне 

трошкове. 

7. САВЕЗ БУБРЕЖНИХ 

ИНВАЛИДА 

ВОЈВОДИНЕ, Нови 

Сад 

"Nefro" Pogled u novi 

život" 
Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 280.000,00 динар, износ који не 

прелази   80%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Тема 

предложеног пројекта је превенција лечења бубрежних 

болести, лечење бубрежних болесника у терминалној фази 

дијализирањем, поштовање стандарда и протокола лечења, 

нутриционистичке аспекте бубрежне дијете, 

рахабилитацију и подизање нивоа самоодрживости и 

менталног здравља бубрежних болесника, заштиту права и 

равноправност у комуникацији са окружењем, сталну 

подршку националној кампањи „продужи живот“ везаној 

за донаторство и трансплантацију органа и ткива као и 

психосоцијалну подршку болесницима и члановима 

породица ОСИ уз неопходну елиминацију  дискриминације 

од стране окружења. Пројектни садржаји ће бити 

објављени у стручном часопису „Нефро“, који излази 

квартално, у тиражу од 2500 примерака и бесплатан је. 

Подносилац пројекта поседује потребне стручне и 

професионалне референце за реализацију планираног 

пројекта, као и значајно искуство у реализацији сличних 

пројеката. Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта додељено је 

200.000,00 динара за пероналне трошкове и део за 

неопходне оперативне трошкове. 

8. INVITEM DOO KAĆ, 

Каћ 
"Nasi snovi" Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.808.000,00 динара, износ који не 

прелази   80%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Подносилац је 

предложио суфинансирање 35 радијских емисија под 

називом „Наши снови“  које ће се бавити важним питањима 

заштите права и интереса особа са инвалидитетом, са 

посебним акцентом на децу са инвалидитетом. Планирним 

пројектним садржајем, користећи механизме 

истраживачког новинарства, жели се упознати шира 

јавност са проблемима особа са инвалидитетом. Планиране 

емисије су информативно документарног типа у трајању од 

30 минута које би се емитовале на „Радио Југовић“ али би 

биле и трајно доступне путем интернета. Захтев за 

суфинансирање пројекта није прихваћен у целини. За 

реализацију пројекта додељено је 500.000,00 динара за 

пероналне трошкове и део за неопходне оперативне 

трошкове. 

9. Друштво тумача и 

преводилаца за 

знаковни језик - Нови 

Сад, Нови Сад 

"Prozor u svet-

znakovni jezik za 

bolju pristupačnost" 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу  од 625.000,00 динара, износ који не 

прелази   80%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Подносилац је 

предложио суфинансирање пројектног садржаја под 

називом „Прозор у свет – знаковни језик за бољу 

приступачност“ којим би се произвео серијал емисија 

„Школа знаковног језика“ са циљем да се друштвена 



 

 
заједница и гледаоци упознају са основама знаковног 

језика у циљу основне комуникације са глувим и наглувим 

особама и с друге стране, да се ова циљна група упозна са 

знаменитостима града са две титуле.  Подносилац пројета 

„Друштво тумача и преводилца на знаковни језик“ је прво 

удружење у Србији са лиценцом јавно признатог 

организатора активности образовања за програм учења 

знаковног језика са стручним, сертификованим 

предавачима. Тема овог пројета је препозната као важна и 

значајна, пројекат је добро осмишљен, јасан, активности 

услађене. Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта додељено је 

300.000,00 динара за пероналне трошкове и део за 

неопходне оперативне трошкове.  

10. PANONIJA MEDIA 

DOO NOVI SAD, Нови 

Сад 

"Podrska osobama sa 

invaliditetom" 
Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 5.000,000,00 динара, износ који не 

прелази   80%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Подносилац је 

предложио суфинансирање 200 медијских садржаја 

информативног карактера (интервјуи, репортаже, тематски 

текстови са фотографијама потребним графиконима и 

статистичким параметрима) о положају особа са 

инвалидитетом на територији Новог Сада чиме би 

допринели, с једне стране, подизању нивоа свести грађана 

и бољег разумевања проблема и потреба особа са 

инвалидитетом на територији Новог Сада и, с друге стране, 

повећању степена мотивисаности особа са инвалидитетом 

да се активно укључе у живот локалне зајендице. 

Програмски садржаји би били објављени у дневном листу 

„Дневник“, чиме би се значајно подигла видљивост 

пројекта и чиме би он би доступан широкој популацији 

дневникових читалаца. Захтев за суфинансирање пројекта 

није прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 400.000,00 динара. 

11. ГРАДСКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

СЛЕПИХ НОВИ САД, 

Нови Сад 

"DA BISMO 

SAZNALI MORAMO 

DA ČUJEMO" 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 516.500,00 динара, који не прелази   

80%  вредности пројекта нити износе утврђене Јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. Подносилац пројекта 

је предложио суфинансирање медијских садржаја 

намењених слепим и слабовидим лицима која нису у 

стању, због свог сензорског проблема, да прате догађаје, 

збивања и културне активности свог окружења. Да би се 

ова циљна група информисала потребно је да им се 

информације из разних области презентују у њима 

доступном (прихватљивом) формату и одговарајућим 

техникама, тј. у звучној и брајевој техници. Повратна 

информација која се добија од ове циљне групе кроз овај 

тип глсила говори да им је живот, уз овакве садржаје, 

садржајни и да је делом ублажен недостатак информација 

откако су им доступни часописи у овим техникама.  

Планирано је 300 примерака часописа на CD –у, који се 

издају 11 месеци годишње, у јулу и августу је планиран 

двоброј. Потребно је кориговати план реализације 

пројектних активности. Комисија је овај пројекат 

препознала као врло важан и определила му је 300.000,00 

динара.  

12. НОВОСАДСКА ТВ 

ДОО НОВИ САД, Нови 

Сад 

"Објектив са 

преводом на 

знаковни језик" 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.100.000,00 динара, износ који не 

прелази 0% вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Подносилац је 



 

 
предложио суфинансирање 16 медиских садржаја од по 15 

минута. Емисије су информативног карактера, вести. Сврха 

овог пројекта је повећање информисаности грађана Новог 

Сада и околине с посебним акцентом на то да су ове 

емисије намењене свим грађанима, преведене су на 

знаковни језик и тиме су доступне и посебно рањивој 

циљној групи глувих и наглувих особа. Планирани период 

реализације овог пројекта је 4 месеца, чиме би се 

делимично решио проблем слабе информисаности глувих 

и наглувих особа, посебно с обзиром на чињеницу да је овај 

програм у опадању и да га производе углавном јавни 

сеервиси (подаци најновијих истраживања). Подносилац 

пројекта поседује потребне стручне и професионалне 

референце за реализацију планираног пројекта, као и 

значајно искуство у реализацији сличних пројеката. Захтев 

за суфинансирање пројекта није прихваћен у целини. За 

реализацију пројекта додељено је 500.000,00 динара за 

пероналне трошкове.  

 

 

 

 

III – ПРОЈЕКТИ OРГАНИЗОВАЊА И УЧЕШЋА НА СТРУЧНИМ, НАУЧНИМ И ПРИГОДНИМ 

СКУПОВИМА 

 

 

1. HEROR MEDIA PONT 

DOO NOVI SAD, Нови 

Сад 

"ДРУГА ЕВРОПСКА 

КОНФЕРЕНЦИЈА 

ПОСВЕЋЕНА 

МАЊИНСКИМ И 

ЛОКАЛНИМ 

МЕДИЈИМА" 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.573.600,00 динара, износ који не 

прелази   80%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позив Документација подносиоца је уредна и 

пристигла је у траженом року. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу који не прелази   80%  

вредности пројекта нити износе утврђене Јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. Пројекат је од значаја за 

остваривања јавног интереса у области јавног 

информисања на језицима националних мањина,  Пројекат 

ће бити реализован кроз конференцију посвећену 

мањинским и локалним медијима  као рањивој групи.  Нови 

Сад већ другу годину подржава овај пројекат. Подносилац 

пројекта се већ 7 година активно и детаљо бави анализом 

стања посебно у мањинским медијима. Из године у годину 

ова конференција привлачи све већу пажњу стручне 

јавности, препознат је од стране подносиоца као догађај 

који интегрише све чиниоце који посредно или непосредни 

имају утицај на рад и развојв мањинских медија. Посебна 

тема је процес прилагођавања новом начину финансирања 

свих медија а у том контексту посебно мањинских, као 

врло рањивих. Пројекат је добро осмишљен, јасно 

дефинисан, циљ и сврха пројекта су добро препознати, 

активности усклађене са планом реализације. Комисија је 

овај пројекат препознала као врло значајан за даљи развој  

и подршку мањинским медијима. Подносилац пројекта 

поседује потребне стручне и професионалне референце за 

реализацију планираног пројекта, као и значајно искуство 

у реализацији сличних пројеката. Захтев за суфинансирање 

пројекта није прихваћен у целини. За реализацију пројекта 

додељено је 1.000.000,00 динара за пероналне трошкове и 

неопходне оперативне трошкове. 

2. Друштво новинара 

Војводине, Нови Сад 
"Међународно 

признање Златно 

перо и годишње 

награде ДНВ" 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 250.000,00 динара, износ који не 

прелази   80%  вредности пројекта нити износе утврђене 



 

 
Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Подносилац је 

предложио суфинансирање научног и стручног скупа које 

једном годишње организује Друштво новинара Војводине 

којим поводом се додељују и значајна признања у области 

новинарства, најзаслужнијим новинарима у различитим 

категоријама (неговање и очување трдиције, допринос 

унапређењу професионалних и етичких стандарда 

новинарске професије, рад са младима…). Доделом 

награде „Златно перо“ као највишег и највећег 

међународног признања, коју је Друштво новинара 

Војводине установило 2010. године, обухваћени су само 

они новинари који су својим вишедеценијским радом, 

запаженим делом и успешним остварењима, обележили 

минули период и допринели укупном развоју и унапређењу 

новинарства и новинарске професије како на овим 

просторима тако и у земљама у окружењу пишући на 

српском језику и чувајући национални идентитет. 

Комисија је овај пројекат препознала као врло значајан. 

Подносилац пројекта поседује изузетне стручне и 

професионалне референце за реализацију планираног 

пројекта, као и поштовања вредно  искуство у реализацији 

сличних пројеката. Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта додељено је 

200.000,00 динара за пероналне трошкове. 

3. "УДРУЖЕЊЕ 

ИНТЕРНЕТ 

ПОРТАЛА", Нови Сад 

"Одговорност  и  

квалитет = 

задовољство" 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу  од 585.700,00 динара, износ који не 

прелази   80%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Подносилац је 

предложио суфинансирање стручног скупа за 20 власника, 

уредника и новинара интернет портала где су у фокусу три 

битне теме које би се обрадиле кроз радионице (1. 

Фотографија и ауторска права – судска пракса и искуства, 

значај исте у медијима, 2. Лажне вести – идентификовање, 

одговорност и практични примери и 3. Нови трендови у on 

line комуникацији – будућност медија, умрежавање и 

самоодрживост). Комисија је овај пројекат препознала као 

врло значајан особито имајући у виду чињеницу да 

најновији статистички подаци говоре да се око 40% 

популације данас информише преко интернета и да се овај 

проценат кој младе популације попео на 90%. Подносилац 

пројекта поседује потребне стручне и професионалне 

референце за реализацију планираног пројекта, као и 

значајно искуство у реализацији сличних пројеката. Захтев 

за суфинансирање пројекта није прихваћен у целини. За 

реализацију пројекта додељено је 200.000,00 динара. 

4. Новинарска асоцијација 

Русина, Нови Сад 
"Јован Храниловић - 

тачка спајања" 
Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 276.000,00 динара, износ који не 

прелази   80%  вредности пројекта нити износе утврђене 

Јавним позивом којим је расписан Конкурс. Подносилац је 

предложио суфинансирање научног и стручног скупа 

којим би се осветлила улога Јована Храниловића 

(свештеника, новинара, писца, друштвеног радика) у 

години обележавања 100 –це присаједињења Војводине 

Краљевини Србији. Значајна је улога Јована Храниловића 

у догађајима пред крај првог светског рата. Храниловић је 

био свештеник русинске гркокатоличке цркве Светог 

Петра и Павла у Новом Саду дугих 25 година    али у исто 

време то је личност која је и активан друштвени посленик, 

ангажовани интелектуалац, новинар, писац, књижевни 

критичар, први председник новинарског удружења у 

Војводини, први председавајући  Велике народне 



 

 
скупштине у Новом Саду 1918. године на којој је донета 

одлука о присаједињењу Војводине Краљевини Србији. 

Подносилац пројекта поседује потребне стручне и 

професионалне референце за реализацију планираног 

пројекта, као и значајно искуство у реализацији сличних 

пројеката. Захтев за суфинансирање пројекта није 

прихваћен у целини. За реализацију пројекта додељено је 

200.000,00 динара. 

 

 

 

 

 

 

Комисија није подржала следеће предлоге пројеката: 

 
 

 

р/б 

 

Носилац пројекта 

 

Назив пројекта 

 

Образложење 

1. HONESTAS AGENCIJA 

IMRE ŠEBEŠĆEN PR, 

NOVI SAD, Нови Сад 

Учешће "Вајдашаг ма" у 

локалном информисању у 

Новом Саду - на мађарском 

језику 

Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Укупна 

вредност  пројекта је 647.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 497.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  Подносилац пројекта тражи средства 

за основну делатност медија - интернет 

портала, за основно информисање којим се 

овај медиј и бави,  што није у складу са 

наменом конкурса.  

2. DNEVNIK 

AKCIONARSKO 

DRUŠTVO ZA 

NOVINSKO-IZDAVAČKU 

DELATNOST NOVI SAD, 

Нови Сад 

Органска производња у 

функцији заштите здравља 

људи 

Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Укупна 

вредност  пројекта је 2.500.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 2.000.000,00 динара, што 

не прелази 80% вредности пројекта, нити 

износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс.  Подносилац пројекта 

тражи средства за основну делатност медија, 

односно за рубрику која већ постоји а за коју 

су читаоци показали интересовање, за основно 

информисање што није у складу са наменом 

конкурса. План реализације пројектних 

активности није усклађен са конкурсом. 

3. Задруга медијских и 

културних стваралаца 

Медијакулт Нови Сад, 

Нови Сад 

Жене у политици - политика у 

женама, Србија 1918-2018. 

Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Укупна 

вредност  пројекта је 4.825.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 3.582.500,00 динара, што 

не прелази 80% вредности пројекта, нити 

износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. С обзиром на чињеницу да 

овај пројекат, чија је тема оцењена као врло 

занимљива и иновативна, није могао бити 

подржан са значајним средствима, због 

ограничених средстава на овој буџетској 

позицији, која би омогућила бар у смањеним 

обиму реализацију истог, остављен је за неку 

другу прилику. Поред тога план реализације 

пројектних активности није усаглшен са 



 

 
терминима конкурса. Подносилац пројекта 

није убедио комисију да поседујуе стручне и 

техничке компетенције за реализацију овог 

пројекта који је замишљен врло амбициозно 

али није довољно јасно и детаљно 

представљен. Буџет пројекта озбиљно 

предимензиониран, оперативни и персонални 

трошкови огромни, а неки од трошкова и нису 

усклађени са Правилником.  

4. "Удружење љубитеља и 

мајстора уметности, 

вештина и теорија 

уметности и наука Арс 

Академија", Нови Сад 

НОВИНАРСКЕ 

РАДИОНИЦЕ - школа за 

полазнике видео и веб 

новинарства 

Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Укупна 

вредност  пројекта је 889.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 465.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Подносилац је предложио 

суфинансирање школе за полазнике видео и 

веб новинарства што никако не може да 

представља „пројекте oрганизовања и учешћа 

на стручним, научним и пригодним скуповима, 

као и унапређивања професионалних и етичких 

стандарда у области jавног информисања“ 

како је текстом конкурса (али и Законом и 

Правилником) предвиђено.   

5. AGENCIJA ZA 

PROIZVODNJU RADIO I 

TELEVIZIJSKIOG 

PROGRAMA NS MEDIA 

STANISLAVA KENEŠKI 

PR NOVI SAD, Нови Сад 

Едукација младих новинара 

за нове медије "Тагуј 

културу" 

Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Укупна 

вредност  пројекта је 771.400,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 617.120,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Подносилац је предложио 

суфинансирање 12 дводневних теоријско-

практичних радионица за почетнике 

(новинаре), што никако не може да представља 

„пројекте oрганизовања и учешћа на 

стручним, научним и пригодним скуповима, 

као и унапређивања професионалних и етичких 

стандарда у области jавног информисања“ 

како је текстом конкурса (али и Законом и 

Правилником) предвиђено.        

6. DRAGAN GMIZIĆ PR, 

VIDEO I 

KINEMATOGRAFSKA 

AGENCIJA GREENFIELD 

PRODUKCIJA, NOVI 

SAD, Нови Сад 

Grabljivci Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Укупна 

вредност  пројекта је 2.450.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 470.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема овог пројекта није препозната 

као приоритетна иако се не може рећи да је 

безначајна и због тога Комисија није 

предложила суфинансирање овог пројекта.    

7. MILANKA GVOIĆ PR 

PROIZVODNJA 

KINEMATOGRAFSKIH 

DELA 

AUDIOVIZUELNOG I 

TELEVIZIJSKOG 

SADRŽAJA AKSIOS 

MEDIA, Нови Сад 

Отворено о дискриминацији и 

злостављању адолесценткиња 

Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Укупна 

вредност  пројекта је 12.226.580,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 510.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. План реализације пројектних 

активности није усклађен са конкурсом. 

Предложено је суфинансирање 9 



 

 
краткометражних филмова од по 10 минута  

који се баве насиљем над адолесценткињама. 

Тема је превише сужена, ова проблематика је 

обрађена у другим пројектима који су боље, 

јасније и детаљније презентовани у 

аплокационој пријави.    

8. BLUMEN GROUP 

PREDUZEĆE ZA 

PROIZVODNJU, PROMET 

I POSLOVNE USLUGE 

DOO BEOGRAD, Београд-

Звездара 

"TRAJANJE, KAO PUT 

USPEŠNE PRIVREDE I 

DRUŠTVA" 

Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Укупна 

вредност  пројекта је 1.190.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 490.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема овог пројекта је уско стручна и 

није приоритетна за јавно информисање.      

Подносилац пројекта тражи средства за 

основну делатност часописа, што није у складу 

са наменом конкурса. 

9. KULTURNO 

OBRAZOVNA 

FONDACIJA "ZRAK", 

Београд-Звездара 

Kreiranje i plasman kulturnog 

proizvoda - Priče o nama 

Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Укупна 

вредност  пројекта је 655.500,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 425.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта чија је тема едукација 

културних стваралаца и радника у култури о 

креирњу потпуног културног производа, 

његовом пласману на тржишту кроз семинаре 

и радионице… Пројекат не представља јавно 

информисање нити представља  пројекте 

oрганизовања и учешћа на стручним, 

научним и пригодним скуповима, у циљу  

унапређивања професионалних и етичких 

стандарда у области jавног информисања“ 

како је текстом конкурса (али и Законом и 

Правилником) предвиђено.   

10. KANAL 9 DOO ZA 

MARKETING RADIO I 

TELEVIZIJU NOVI SAD, 

Нови Сад 

Ретроспектива и недељни 

магазин на знаковном језику 

Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Укупна 

вредност  пројекта је 4.345.232,36 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 2.145.029,05 динара, што 

не прелази 80% вредности пројекта, нити 

износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Подносилац је тражио 

суфинансирање пројекта који представља 

редовну делатност медијске куће и због тога 

овај пројекат није подржан.      

11. Удружење грађана 

"Кошница", Нови Сад 
Омладинска радијска емисија 

РЕИНЖЕЊЕРИНГ 

Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Укупна 

вредност  пројекта је 862.260,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 394.440,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта који обухвата много 

тотално различитих тема. Активности су 

уопштено наведене, недовољно разрађене. 

Буџет пројекта није добро конципиран, нема 

персоналних трошкова, нису планирани.       



 

 
12. NENAD MIKALAČKI PR, 

AGENCIJA ZA FILMSKU 

I VIDEO PRODUKCIJU 

DRUID NOVI SAD, Нови 

Сад 

Зојин Закон (2018) Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Укупна 

вредност  пројекта је 2.708.250,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 402.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Ова тема је дуго била у медијима што 

је и допринело усвајању Зојиног закона. Тема 

ретких болести је подржана кроз други 

пројекат који је детаљније и јасније 

презентован.       

13. DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU LINEA 

ELECTRONICS ZA 

PROIZVODNJU 

TRGOVINU I USLUGE 

NOVI SAD, Нови Сад 

Bajke za decu - Mesék 

gyerekeknek 

Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Укупна 

вредност  пројекта је 1.902.800,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 828.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Подносилац пројекта је у претходној 

години добио средства, која није, сагласно 

Правилнику о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области 

јавног информисања („Службени гласник РС, 

бр.83/14,58/15 и 12/16–аутентично тумачење) 

члан 13. став 2. (Право учешћа на конкурсу 

немају лица која су у претходном периоду 

добила средства намењена пројектном 

суфинансирању, а нису у уговором 

прердвиђеном року и прописаној форми 

поднели наративни и финансијски извештај и 

лица за која се утврди да су средства 

ненаменски трошила), оправдао у уговором 

опредељеном року, тако да пројекте овог 

подносиоца Комисија није разматрала.       

14. Šansa za sve Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Укупна 

вредност  пројекта је 3.033.220,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1,500.000,00 динара, што 

не прелази 80% вредности пројекта, нити 

износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс.  Подносилац пројекта је у 

претходној години добио средства, која није, 

сагласно Правилнику о суфинансирању 

пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања („Службени 

гласник РС, бр.83/14,58/15 и 12/16–

аутентично тумачење) члан 13. став 2. (Право 

учешћа на конкурсу немају лица која су у 

претходном периоду добила средства 

намењена пројектном суфинансирању, а нису 

у уговором прердвиђеном року и прописаној 

форми поднели наративни и финансијски 

извештај и лица за која се утврди да су 

средства ненаменски трошила), оправдао у 

уговором опредељеном року, тако да пројекте 

овог подносиоца Комисија није разматрала.           

15. Novosadska hronika Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Укупна 

вредност  пројекта је 1.598.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 750.000,00 динара, што не 



 

 
прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Подносилац пројекта је у претходној 

години добио средства, која није, сагласно 

Правилнику о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области 

јавног информисања („Службени гласник РС, 

бр.83/14,58/15 и 12/16–аутентично тумачење) 

члан 13. став 2. (Право учешћа на конкурсу 

немају лица која су у претходном периоду 

добила средства намењена пројектном 

суфинансирању, а нису у уговором 

прердвиђеном року и прописаној форми 

поднели наративни и финансијски извештај и 

лица за која се утврди да су средства 

ненаменски трошила), оправдао у уговором 

опредељеном року, тако да пројекте овог 

подносиоца Комисија није разматрала.            

16. Крафткор, Нови Сад „Заједно – серијал цртаних 

филмова за децу оштећеног 

слуха“ 

Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Укупна 

вредност  пројекта је 7.088.250,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.354.000,00 динара, што 

не прелази 80% вредности пројекта, нити 

износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Подносилац је предложио 

суфинансирање серијала цртаних филмова 

намењених деци предшколског и основно 

школског узраста. У који би био 

имплементиран тумач знаковног језика како би 

садржај био доступан и деци оштећеног слуха 

али предложени садржај не представља јавно 

информисање.       

17. AGENCIJA ZA DIZAJN 

SMART ART JOVAN 

JARIĆ PREDUZETNIK, 

NOVI SAD, Нови Сад 

Активни живот у складу са 

природом – приоритет 

модерног доба! 

Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Укупна 

вредност  пројекта је 378.602,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 300.002,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Пројекат је доста уопштено 

представљен, нису  довољно разрађени кораци 

и тематске области су уопштено дате. 

Комисија је тему препознала као врло значајну 

и констатовала да је буџет реално, скромно 

планиран.       

18. DRUŠTVO ZA 

NOVINSKO IZDAVAČKU 

DELATNOST DAN GRAF 

DOO BEOGRAD 

(VRAČAR), Београд-

Врачар 

Volonteri, vredni građani 

evropske prestonice kulture 

Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Укупна 

вредност  пројекта је 958.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 690.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема предложеног медијског 

садржаја није препозната као приоритетна, 

посебно што је у Новом Саду ова тема дуго и 

детаљно обрађивана. План реализације 

пројектних активности није временски 

усклађен са конкурсом.     

19. SILVIJA SLAMNIG 

ĆUZOVIĆ PR RAD NA 

VEB SAJTOVIMA 

Седам новосадских чуда Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Укупна 

вредност  пројекта је 208.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 



 

 
ARANĐELOVAC, 

Аранђеловац  
пројекта у износу од 160.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема предложеног медијског 

садржаја је детаљније, јасније, обимније и 

опширније обрађена у медијима на којима се 

прати овакав медијски садржај. Предложени 

медијски садржај у буџетском смислу излази 

изван финансијског оквира датог текстом 

конкурса.     

20. НОВОСТИ ДАНА.РС 

ДОО Ниш-Палилула, Ниш 
Нови Сад је дом и Бугара Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Укупна 

вредност  пројекта је 718.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 510.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Медиј преко кога би се емитовао 

предложени медијски садржај није од стране 

Комисије препознат као медиј који је у фокусу 

грађана Новог Сада и Војводине и због тога 

Комисија сматра да планирани циљ не би био 

остварен.      

21. ПРАВА И МОГУЋНОСТИ 

ЗАПОШЉАВАЊА 

ИНВАЛИДА РАДА У 

НОВОМ САДУ 

Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Укупна 

вредност  пројекта је 1.052.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 840.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Медиј преко кога би се емитовао 

предложени медијски садржај није од стране 

Комисије препознат као медиј који је у фокусу 

грађана Новог Сада и Војводине и због тога 

Комисија сматра да планирани циљ не би био 

остварен.           

22. Безбедност деце и младих на 

интернету и друштвеним 

мрежама у Новом Саду 

Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Укупна 

вредност  пројекта је 1.052..000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 840.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Медиј преко кога би се емитовао 

предложени медијски садржај није од стране 

Комисије препознат као медиј који је уопште у 

фокусу грађана Новог Сада и Војводине и због 

тога Комисија сматра да планирани циљ не би 

био остварен.           

23. ОСНОВНИ ПОЈМОВИ 

ЕКОНОМИЈЕ ЗА 

НОВИНАРЕ 

Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Укупна 

вредност  пројекта је 315.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 250.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Медиј преко кога би се емитовао 

предложени медијски садржај није од стране 

Комисије препознат као медиј који је уопште у 

фокусу грађана Новог Сада и Војводине и због 

тога Комисија сматра да планирани циљ не би 

био остварен. Ово је други пројекат из исти 

области.          



 

 
24. WAKE UP DOO ZA 

FILMSKU I VIDEO 

PRODUKCIJU NOVI SAD, 

Нови Сад 

RAD - Međunarodni edukativni 

program za producentkinje i 

autorke dokumentarnih sadržaja 

iz regiona 

Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Укупна 

вредност  пројекта је 7.994.513,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 482.073,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Подносилац је предложио 

суфинансирање едукативнг програма за 

продуценткиње и ауторке из области 

документарног телевизијског филма. Тема 

пројекта није из области јавног информисања.     

25. COLOR MEDIA 

COMMUNICATIONS 

DOO PETROVARADIN, 

Петроварадин 

100 ГОДИНА - ДВА 

ЈУБИЛЕЈА 

Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Укупна 

вредност  пројекта је 2.030.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 929.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  Комисија је ову тематику оценила 

као врло значајну, посебно у овој години, овим 

конкурсом ће бити подржано низ пројеката 

који се баве обележавањем ова два јубилеја а 

који су оцењени као јасније, детаљније, 

садржајније и конкретније  презентовани.  

26. D & C  - Invest in Novi Sad Ово је други пројекат из исте области од истог 

носиоца пројекта што је супротно Правилнику. 

Комисија га није разматрала.       

27. EXPLORE AGENCY DOO 

NOVI SAD, Нови Сад 
"Stubovi našeg grada" Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Укупна 

вредност  пројекта је 1.416.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.117.800.000,00 динара, 

што не прелази 80% вредности пројекта, нити 

износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Предложени медијски 

садржај за суфинансирање спада у област 

културе, а не јавног информисања.      

27. "УДРУЖЕЊЕ РОМСКИХ 

СТУДЕНАТА", Нови Сад 
О тернипе ађес Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Укупна 

вредност  пројекта је 496.300,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 392.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  Предложени медијски садржај 

представља основну делатност радијског 

медија, сам пројектни садржај није детаљно 

разрађен, бави се широком уопштеном 

проблематиком која јесте значајна, али није 

представљена као посебан пројекат.    

28. BUSINESS INFO GROUP 

DOO, BEOGRAD (STARI 

GRAD), Београд-Стари 

Град 

Креативна економија - добре 

идеје, привредни потенцијал 

Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Укупна 

вредност  пројекта је 3.342.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 960.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Предложени програмски садржај је  

истраживачког,  уско стручног карактера и 

није препознат  као приоритетан за јавно 

информисње.    



 

 
29. Како се спроводе јавне 

набавке – да победе најбољи 

Ово је други пројекат из исте области од истог 

носиоца пројекта што је супротно 

Правилнику. Комисија га није разматрала.       

30. MEDIA ADVERTISING 

DOO ZA MARKETING I 

PROPAGANDU 

BEOGRAD (VOŽDOVAC), 

Београд-Вождовац 

NAS JE 10 % Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Укупна 

вредност  пројекта је 4.414.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 693.600,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Предложени медијски садржај за 

суфинансирање је врло уопштено представљен 

и бави се општим темама везаним за особе са 

инвалидитетом. План реализације пројектних 

активности није временски усклађен са 

конкурсом.   

31. PREDUZEĆE ZA 

INFORMISANJE I 

MARKETING MREŽA 

RADIO STANICA 

TELEVIZIJA PORTAL 

GLOBAL MEDIA 

BROADCAST D.O.O. 

BEOGRAD-NOVI 

BEOGRAD, Београд-Нови 

Београд 

"RADUJ SE RAĐANJU" Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Укупна 

вредност  пројекта је 4.227.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 3.184.000,00 динара, што 

не прелази 80% вредности пројекта, нити 

износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Предложени медијски 

садржај за суфинансирање је врло уопштено 

представљен и бави се општим темам везаним 

за подстицање наталитета. План реализације 

пројектних активности није временски 

усклађен са конкурсом.         

32. ADRIA MEDIA GROUP 

DOO BEOGRAD (STARI 

GRAD), Београд-Стари 

Град 

"Novi Sad - EKO 

METROPOLA" 

Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Укупна 

вредност  пројекта је 3.532.920.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.766.460,00 динара, што 

не прелази 80% вредности пројекта, нити 

износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Предложеним медијским 

садржајем се тражи суфинансирање више 

различитих тематских области (култура, 

екологија, развој личности и заштита деце и 

младих, туризам образовање, наука, спорт, 

физичка култура, здравље људи) како се 

наводи у апликацију „а све у сарадњи са 

представницима града“ преко портала 

www.espreso.rs. Пројекат није јасно и детаљно 

представљен, разрађен, само су набројане 

теме, из апликационог обрасца до краја није 

јасно ни ко ће пројекат реализовати?! Комисија 

није препознала медиј преко кога се планира 

емитовање програмских садржаја као медиј 

који је у фокусу грађана Новог Сада и 

Војводине и сматра да емитовањем 

програмског садржаја преко тог медија није 

могуће остварити  постављени циљ.  

33. RTV SIGNAL - NS DOO 

NOVI SAD, Нови Сад 
PUTEVI HUMANOSTI Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Укупна 

вредност  пројекта је 2.5125.800,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.180.800,00 динара, што 

не прелази 80% вредности пројекта, нити 

износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Носилац пројекта није у 

уговором предвиђеном року оправдао средства 



 

 
опредељена на истом конкурсу претходне 

године и саглсно члану 13. став 2. (Правилник 

о суфинансирању пројеката за оствривање 

јвног интереса у области јвног инфрмисања) 

Комисија  није узела у разматрање овај 

пројекат. 

34. DEČIJI SVET - INTERNET Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Укупна 

вредност  пројекта је 2.880.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.846.000,00 динара, што 

не прелази 80% вредности пројекта, нити 

износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Носилац пројекта није у 

уговором предвиђеном року оправдао средства 

опредељена на истом конкурсу претходне 

године и саглсно члану 13. став 2. (Правилник 

о суфинансирању пројеката за оствривање 

јвног интереса у области јвног инфрмисања) 

Комисија  није узела у разматрање овај 

пројекат.       

35. KATAPULT 

KONSALTING DOO 

SUBOTICA, Суботица 

“NOVOSAĐANI: VELIKI 

LJUDI MALOG BIZNISA” 

Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Укупна 

вредност  пројекта је 1.350.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.053.000,00 динара, што 

не прелази 80% вредности пројекта, нити 

износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Тема овог пројекта је уско 

стручна, везана за економију и бизнис, није 

препозната као приоритетна за остваривање 

јавног интерес у области јавног информисања.      

36. PREDRAG RAVA PR 

AGENCIJA ZA 

KONSULTANTSKE 

AKTIVNOSTI U OBLASTI 

KULTURE I MEDIJA ART 

CONSULT NOVI SAD, 

Нови Сад 

,,Можда спава - песнички 

времеплов" 

Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Укупна 

вредност  пројекта је 361.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 206.500,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Тема овог пројекта је песнички 

времеплов „Можда спава“, Програмом емисије 

је планирано рецитовање изабраних песничких 

остварења уз представљање аутора и његовог 

значја за књижевност. Тема предложеног 

медијског садржај припада другом конкурсу 

(култура), није препозната као као тема 

пројекта за остваривање јавног интерес у 

области јавног информисања.      

37. PREDUZEĆE ZA 

INFORMISANJE I 

MARKETING IN 

NETWORK SOLUTION 

D.O.O. BEOGRAD-NOVI 

BEOGRAD, Београд-Нови 

Београд 

"GLAS NOVOG SADA" Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Укупна 

вредност  пројекта је 4.861.800,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 3.568.000,00 динара, што 

не прелази 80% вредности пројекта, нити 

износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Пројекат је уопштено 

представљен. Описана је основна делатност 

медија преко кога би пројекат био емитован са 

посебним акцентом на мрежу радио станица 

где би још пројекaт био емитован. Набројано је  

5 емисија, уопштео представљених, без било 

каквог конкретног описа пројекта. Комисија 

није нашла основ да подржи овај пројекат. 



 

 
ла основ да подржи овај пројекат.   

38. VESNA PANTIĆ PR 

IZDAVANJE ČASOPISA 

IZVOĐAČKA I DRUGE 

UMETNIČKE 

DELATNOSTI 

KREATIVNA 

RADIONICA NOVI SAD, 

Нови Сад 

"Машталица - На путу правих 

вредности" 

Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Укупна 

вредност  пројекта је 3.474.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.444.500,00 динара, што 

не прелази 80% вредности пројекта, нити 

износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Предложени програмски 

садржај је основна делатност медија и као 

такав није препознат као посебан пројекат.     

39. „Културама“, Нови Сад "Novi Sad - Omladinska 

prestonica Evrope 2018." 

Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Укупна 

вредност  пројекта је 985.670,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 385.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Предложени програмски садржај је 

основна делатност медија и као такав није 

препознат као посебан пројекат.          

40. PEČAT D A DOO ZA 

PROIZVODNJU, 

TRGOVINU I USLUGE, 

NOVI SAD, Нови Сад 

ZDRAV DAN Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Укупна 

вредност  пројекта је 1.180.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 880.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Сличан медијски садржај из ове 

области већ подржан, Комисија констатовaла 

да је био јасније конципиран и боље усклађен.      

41. Preduzeće za marketing 

Second Media d.o.o. 

Sombor, Сомбор 

TВ ПРОЈЕКАТ"КУДА ИДЕ 

ВОЈВОДИНА-СЕРИЈАЛ 

"Благо равнице" 

Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Укупна 

вредност  пројекта је 1.110.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 410.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Предложени пројектни садржај је 

врло уопштено представљен, нема конкретног 

пројектног садржаја, поменут је велики број 

различитих тема а ни једна није разрађена до 

краја.   

42. DOO KUHINJICA NOVI 

SAD, Нови Сад 

ДОКТОР НИКОВ КАУЧИНГ Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Укупна 

вредност  пројекта је 3.950.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 1.975.000,00 динара, што 

не прелази 50% вредности пројекта, нити 

износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Пројекат је замишљен врло 

амбициозно, покренуто је много тема. 

Процењено је да се остави за неку другу 

прилику јер због великог буџета није могуће 

овим конкурсом да буде подржан а пуни 

ефекат се постиже уколико је пројекат 

реализован у целости. 

43. СИНДИКАТ НОВИНАРА 

СРБИЈЕ, Београд 

Новинари против прекаријата 

у новинарству 

Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Укупна 

вредност  пројекта је 672.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 536.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 



 

 
утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Предложеним пројектним садржајем 

је планирана организација пет округлих 

столова на којима ће учествовати запослени, 

представници послодаваца, медијских 

удружења, локалне самоуправе. Тема је 

оспособљавање новинара и медијских радника 

да се супроставе несигурном (прекарном) раду. 

Пројекат није било могуће сврстати ни у опште 

информисање ни у научни и стручни скуп због 

тога што није добро конципиран и због тога 

није подржан на овом конкурсу.     

44. SAŠA LJUBOJEVIĆ PR, 

AUDIO VIDEO 

PRODUKCIJA 

CONTRAST MEDIA NOVI 

SAD, Нови Сад 

НОВОСАДСКИ ЕКОЛОШКИ 

КУТАК У ЕМИСИЈИ 

„ЕКОБАЛАНС“ 

Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Укупна 

вредност  пројекта је 1.017.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 504.000,00 динара, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Предложени медијски садржај је 

врло уско, стручно усмерен на еколошке теме. 

Комисија је подржала више пројекате из ове 

области који су били концепцијски детаљније 

и боље презентовани.  

45. RAYDREAM 

PRODUCTION AGENCIJA 

ZA USLUGE REKLAME I 

MARKETINGA JOVANIĆ 

ALEKSANDAR 

PREDUZETNIK NOVI 

SAD, Нови Сад 

Tragom vremena Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Укупна 

вредност  пројекта је 10.476.000,00 динара. 

Подносилац је предложио суфинансирање 

пројекта у износу од 4.676.000,00 динара, што 

не прелази 80% вредности пројекта, нити 

износе утврђене јавним позивом којим је 

расписан Конкурс. Предложени медијски 

садржај за суфинансирење није разрађен, дат је 

врло уопштено, буџет преамбициозно 

замишљен и није разрађен. Персонални 

трошкови пренаглашени. Подносилац нема 

потребна техничка и персоналне капацитете за 

реализацију пројекта.   

46. MEDIJA CENTAR DOO 

PREDUZEĆE ZA 

IZDAVAŠTVO I 

IZDAVAČKO-NOVINSKU 

DELATNOST, BEOGRAD 

(STARI GRAD), Београд-

Стари град 

„Нови Сад: инвестициона 

карта за будућност развоја 

Србије“ 

Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Укупна 

вредност  пројекта не прелази 80% вредности 

пројекта, нити износе утврђене јавним позивом 

којим је расписан Конкурс. Предложени 

медијски садржај за суфинансирење није 

разрађен, дат је врло уопштено, буџет 

преамбициозно замишљен и није разрађен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сагласно одредбама члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања, Комисија овај предлог о расподели средстава доставља 

Градској управи за културу. 

 

 

У Новом Саду,                                                                            председник Комисије: 

 

01.06.2018. године                                                                           др Биљана Његован 

                                                                                                      

                                                                                                                ________________________ 

  

                                                                                                      

чланови Комисије:  

 

                                                                                                                     Борис Павлов 

 

                                                                                                               ________________________    

 

                                                                                                      

                                                                                                            Марина Димитрић 

 

                                                                                                        _______________________ 

 

                                                                                                      

                                                                                                             Милован Балабан    

                   

                                                                                                        _______________________ 

  

                                                                                                              

                                                                                                             Ђуро Вукелић 
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