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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 ("Службени гласник РС 16/16“ и 8/17)  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 („Службени лист Града Новог Сада“, 

број 16/17), Председник Комисије, др Биљана Ратковић Његован, професор ФТН у Новом Саду 

(Департман за индустријско инжењерство и менаџмент – Инжењерство и менџмент медија), Ференц 

Берчек, комуниколог – медиа менаџер, Милован Балабан -  медијски стручњак, Ненад Ћаћић, 

новинар  и Драгомир Анђелковић, политички аналитичар, 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 2017. години са образложењем 

 

 

Градоначелник Града Новог Сада је Закључком број: 6-7/2017-119-II од 07.08.2017. године, 

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

остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2017. 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 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 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 80/16 и 31/17) и Финансијским планом 

прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за културу за 2017. годину, у износу од 

13.000.000,00 динара. Јавни конкурс је објављен у дневном листу "Дневник" и на званичном сајту 

Града Новог Сада, дана 09.08.2017. године, и био је отворен до 08.09.2017. 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 („Службени лист Града 

Новог Сада“, број: 44/17). 

 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, Ференц Берчек, комуниколог и медиа менаџер, Милован Балабан -  медијски 

стручњак, (на предлог незавиних новинарских удружења и медијских асоцијација), Драгомир 
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Анђелковић, политички аналитичар и Ненад Ћаћић, новинар, (на предлог Градоначелника Града 

Новог Сада). 

Конститутивна Седница Комисије је одржана 02.10.2017. године у  сали бр. 10. Скупштине 

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

изабрали др Биљану Ратковић Његован. У раду Комисије су учествовали: председник Комисије, др 

Биљана Ратковић Његован и чланови Комисије: Ференц Берчек, Милован Балабан, Ненад Ћаћић и 

Драгомир Анђелковић.  

Комисија је у наведеном саставу одржала укупно две (2) седницe, и то 02.10.2017. године и  

02.10.2017.  године. Обе 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, помоћник начелника за културу и информисање и секретар Комисије.  

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

конкурс за доделу средстава из буџета Града Новог Сада у 2017. години у предвиђеном року поднело 

52 носиоца са укупно 54 пројеката, за чије финансирање је тражено укупно 53.623.044,78  динара и то 

пројекте производње медијских садржаја из области јавног информисања и пројекте oрганизовања и 

учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и унапређивања професионалних и 

етичких стандарда у области jавног информисања. 

 

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

 

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

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - ""Прозор у Русију" - културно-информативна радио емисија на српском језику" 154.761,00 

 

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

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "ДРУГАРИМА ЗА ДОБРО ЈУТРО И ЛАКУ НОЋ" 2.047.510,00 

 

3. DNEVNIK AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST NOVI  

     SAD, Нови Сад  

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Часопис за децу Мали невен" 3.020.000,00 

 

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

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "ЧИСТ НОВИ САД - САД!" 1.508.930,00 

2. - "САСВИМ ЛИЧНО" 1.009.700,00 

 

5. Друштво новинара Војводине, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "ПЕТОРЕЧЈЕ У ВОЈВОЂАНСКОМ НОВИНАРУ" 340.000,00 

2. 
- "НОВИНАРСКЕ РАДИОНИЦЕ – школа за полазнике новинарства и видео 

новинарства" 
300.000,00 

 

6. MILADA POPOVIĆ PREDUZETNIK AGENCIJA ZA PROIZVODNJU TV PROGRAMA VOX- 

    M. VETERNIK, Ветерник 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "ТВ пројекат "Куда иде Војводина?", серијал "Расветљавање митова о 598.000,00 
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Европској Унији у Новом Саду""   
 

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

    SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Зојин закон - серијал"   950.000,00 

 

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

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Медијски допринос чистијој и здравијој околини"   122.000,00 
   

 9. Preduzeće za odnose s javnošću, marketing i TV produkciju Balkan media tim doo Beograd,  

     Београд-Стари Град 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Медијска писменост младих: Online - On time"   425.720,78 

 

10. ...IZ KRUGA - VOJVODINA, organizacija za podršku ženama s invaliditetom, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. 
- "Информисање о приступачности: предуслов остварења људских права особа са 

инвалидитетом" 
113.000,00 

 

11. AGENCIJA ZA PROIZVODNJU RADIO I TELEVIZIJSKIOG PROGRAMA NS MEDIA  

      STANISLAVA KENEŠKI PR NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Едукација медијске писмености средњошколске омладине "Тагуј културу""   617.120,00 

 

12. MILOŠ RUNJAJIĆ PR PROIZVODNJA AUDIO VIZUELNIH PROIZVODA I  

      TELEVIZIJSKOG PROGRAMA BUMERANG NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Циклус емисија "Здравље је лек"" 580.000,00 

 

13. "ВОТЕНС", Ветерник 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "НОВОСАДСКА ХРОНИКА"   896.000,00 

 

14. 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" 652.000,00 

 

15. СИНДИКАТ НОВИНАРА СРБИЈЕ, Београд 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Моје право да будем слободан новинар"   300.000,00 

 

16. DOO LOKAL MEDIA NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Приче из историје уметности и културе Новог Сада"   3.000.000,00 
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17. Центар за истраживање и развој комуникација, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. 
- "Арт магазин - Продукција дневног информативног садржаја у области 

уметности" 
222.000,00 

 

18. RADNJA ZA IZDAVAČKU DELATNOST ENIGMA PLUS VALENTINA MANDIĆ PR  

      TEMERIN, Темерин 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. -  "Фотографија у медијима и ауторска права" 588.500,00 

 

19. DNEVNIK-POLJOPRIVREDNIK AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU  

     DELATNOST NOVI SAD,  Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. 
- "НОВОСАДСКИ САЛАШИ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА РУРАЛНОГ ТУРИЗМА 

И ОЧУВАЊА ЗДРАВЉА НОВОСАЂАНА" 
419.480,00 

 

20. BORISLAVA MILIĆ PR AGENCIJA ZA MARKETING M TRADING PRESS NOVI SAD, Нови  

      Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. 
- "Информисање и едукација која на савремен начин доприноси европским 

интеграцијама"  
600.000,00 

 

21. Крајишки културно-информациони центар "Крајина", Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "КНН Крајишке новине" 200.000,00 

 

22. Занатско Филмска Заједница, Петроварадин 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Школско – образовни дечији телевизијски серијал "Уприроди се"" 765.000,00 

 

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

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Мултикултурална енциклопедија" 514.000,00 

 

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

      Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Документарни филм "Основци и спорт"" 600.000,00 

 

25. DRUŠTVO ZA NOVINSKO IZDAVAČKU DELATNOST DAN GRAF DOO BEOGRAD  

     (VRAČAR), Београд-Врачар 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Нови Сад – Европска престоница културе 2021" 1.902.000,00  
 

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

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Кажи ми Нови Сад - и мислим млади, култура, екологија"   380.000,00 
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27. KOPERNIKUS SYSTEMS DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, Београд-Нови Београд  

 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "НОВИ САД ИЗ НАШЕГ УГЛА" 2.650.000,00 
 

28. Media Info Centar DOO Novi Sad, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "У корак са Европом" 3.000.000,00 

  

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

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. 

- "У циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања, јавности 

града Новог Сада, Војводине и Србије о значају промовисања спорта и његовог 

утицаја на здравље свих популација на 50. Међународном сајму спортова на 

Новосадском сајму" 

300.000,00 

 

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

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Едукацијом до вакцинације"   501.800,00 

 

31. LANA LITVJAK PR AGENCIJA ZA SNIMANJE I IZDAVANJE ZVUČNIH ZAPISA I  

      MUZIKE INPUT LL NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "ЖИВОТ БЕЗ НАСИЉА"   800.000,00 

 

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

      SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "ВИЗИЈА БУДУЋНОСТИ"   500.000,00 

 

33. AGENCIJA ZA TELEVIZIJSKE AKTIVNOSTI MEDIA NEWS EVA HUBSCH BODIŠ  

      PREDUZETNIK NOVI SAD, Novi Sad 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Игре судбине"  765.000,00 

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

      Академија", Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Обука за видео новинаре" 800.000,00 

 

35. WALTER MEDIA DOO NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Кратки промотивни филм "Виртуелни свет Николе Тесле"" 500.000,00 

 

36. INVITEM DOO KAĆ, Каћ 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - " МОЈА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА " 800.000,00 
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37. DRAŽEN ĆURČIĆ PREDUZETNIK AGENCIJA TOTAL MEDIA NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "NOVI SAD - GRAD SA DVE TITULE" 3.000.000,00 

 

38. MARKET IT MARKETING AND PR DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  

      NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "SPORT U GRADU I PRIGRADSKIM NASELJIMA" 3.000.000,00 

 

39. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ МАЊИНСКИХ И ЛОКАЛНИХ МЕДИЈА  

     "MINORITY & LOCAL MEDIA DEVELOPMENT CENTER", Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. 

- "ЕМС и радионица за новинаре из мањинских медија и студенте: ВРЕМЕНА 

НОВЕ НАРАЦИЈЕ: УЛОГА МАЊИНСКИХ И ЛОКАЛНИХ МЕДИЈА КАО 

ЧИНИЛАЦА ИНКЛУЗИВНОСТИ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ" 

1.000.000,00 

 

40. MILICA DAKOVIĆ PR MEDIJI, PRODUKCIJA I VEB PORTALI VOMED NOVI SAD, Нови  

      Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "МЕДИЈИ БЕЗ ПРЕДРАСУДА" 249.800,00 

  

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

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. 
- ""СВЕТ ТИШИНЕ" – Пројекат медијског информисања за особе оштећеног 

слуха" 
884.223,00 

 

42. Удружење грађана "СРПСКИ КРАЈЕВИ", Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "ДИЈАСПОРА ИНФО" 460.000,00 

 

43. RADIODIFUZNO PREDUZEĆE 021 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  

      NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "МОЈЕ ПАРЧЕ НЕБА" 990.000,00  

 

44. VIDA VEJINOVIĆ PR STUDIO ZA PROIZVODNJU AUDIO-VIZUELNOG SADRŽAJA  

      CAPISCO NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "ЦРНИ КАМИОН – приче о одрастању рома –" 212.100,00 

 

45. VESNA PANTIĆ PR IZDAVANJE ČASOPISA IZVOĐAČKA I DRUGE UMETNIČKE  

      DELATNOSTI KREATIVNA RADIONICA NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Машталица – н а    п у т у    п р а в и х    в р е д н о с т и" 560.000,00 
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46. “HBO Color Media Events“, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Конференција TEEN TALK – NOVI SAD" 570.000,00 

 

47. Један - Центар за едукацију, екологију и студије јавности и медија", Београд-Звездара 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Медији и удружења грађана на истом путу" 442.400,00 

 

48. Media Info Centar DOO Novi Sad, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "ЗНАЧАЈ ПРОЈЕКТНОГ ФИНАНСИРАЊА МЕДИЈА" 1.154.000,00  

 

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

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "ВАЖНЕ ВЕСТИ ИЗ ЕВРОПСКЕ ПРЕСТОНИЦЕ КУЛТУРЕ" 3.280.000,00 

 

50. "Културама", Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "Нови Сад – Европска престоница младих 2019." 252.000,00 

 

51. DELTA TELEVIZIJA DOO ZA ZASTUPANJE, MARKETING I TELEVIZIJSKE  

      AKTIVNOSTI NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "НОВИ САД – ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ" 2.070.000,00 

 

52. MARCONS MARKETING COMPANY DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  

      ZA TRGOVINU I USLUGE NOVI SAD, Нови Сад 

 ПРОЈЕКАТ износ 

1. - "НОВИ САД – НОВИ ИТ ЦЕНТАР СРБИЈЕ" 3.000.000,00 

 

УКУПНО ТРАЖЕНИ ИЗНОС:                                                                                     53.623.044,78  динара   

    

            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 16/16”), 

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 2017. 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 2017. години, 

односно: 

I - пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања 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. 

 

Комисија је предложила расподелу средстава за следећих 9 пројекта у укупном износу од 

13.000.000,00 динара. 
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р/б Носилац пројекта Назив пројекта Образложење 

1 
RTV SIGNAL - NS DOO 

NOVI SAD, Нови Сад 
"САСВИМ ЛИЧНО" 

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 и циљну 

групу комплетне популације становништва. 

Пројекат ће бити реализован кроз 4 радио 

емисије радио Сигнала. Буџет пројекта је 

преамбициозан и планиран од августа, тако да је 

комисија овај пројекат подржала са 400.000,00 

колико је и објективно, имајући наведено у виду. 

2 
DOO LOKAL MEDIA 

NOVI SAD, Нови Сад 

"Приче из историје уметности 

и културе 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. Пројекат је од значаја за 

остваривања јавног интереса у области јавног 

информисања и за најширу циљну групу.  У 

пројекту је добро разрађен садржај, објективно 

конструисан буџет, јасно дефинисана циљна 

група, прецизно дат опис активности и сам 

пројекат добро осмишљен. Пројекат ће бити 

реализован кроз 60 тестова и подржан је са  

3.000.000,00 динара. 

3 

NINAMEDIA KLIPING 

DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU, NOVI 

SAD, Нови Сад 

"Основци и спорт"" 

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 је тему пројекта 

препознала као значајну, чак приоритетну а 

реализација истог доприноси бољој 

информисаности широке циљние групе и 

популаризацији спорта у планираној циљној 

групи. Пројекат је добро осмишљен са реално 

планираним и усклађеним пројектним 

активностима и биће реализован кроз две 

емисије до 60 минута, опредељено му је 

400.000,00 динара.  

4 
Media Info Centar DOO 

Novi Sad, Нови Сад 
"У корак са Европом" 

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. Добро је дефинисан садржај, 

циљ и значај пројекта, дат је прецизан опис и 

план реализације активности. Посебно је узет у 
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обзир степен утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе, као и то што је 

пројекат одржив и по истеку суфинансирања. 

Имајући наведено у виду, за реализацију 

наведеног пројекта додељују се средства у 

износу од 3.000.000,00 динара. 

5 

TATJANA POPOVIĆ PR 

AGENCIJA ZA AUDIO-

VIDEO PRODUKCIJU TP 

ZOOM NOVI SAD, Нови 

Сад 

"ВИЗИЈА БУДУЋНОСТИ" 

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 је тему препознала 

као интересантну, с обзиром да није до крај 

дефинисано шта се све од медијских садзжаја 

планира, то је потребно прецизирати, овом 

пројекту је опредељена смањена сума од 

тражене, односно, 400.000,00 динара. 

6 INVITEM DOO KAĆ, Каћ 
"МОЈА МЕСНА 

ЗАЈЕДНИЦА" 

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 препозната 

као врло значајна и од посебног интереса за 

развој локалне заједнице. Пројекат представља 

добар пример информисања у локалној 

заједнице, тема која је врло битна за малу 

локалну заједницу а ретко заступљена. Пројект 

је усклађен са програмским приоритетима 

конкурса. Имајући све то у виду комисија је 

овом пројекту определила 800.000,00 динара.  

7 

DRAŽEN ĆURČIĆ 

PREDUZETNIK 

AGENCIJA TOTAL 

MEDIA NOVI SAD, Нови 

Сад 

"NOVI SAD - GRAD SA DVE 

TITULE" 

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 садржајно и 

методолошки добро конципиран. Планиран је 

велики број медијских садржаја, буџет  је 

оцењен као реалан. Комисија је предложила 

суфиннсирање овог  пројекта са  1.600.000,00 

динара.  

8 

MARKET IT 

MARKETING AND PR 

DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU NOVI 

SAD, Нови Сад 

"SPORT U GRADU I 

PRIGRADSKIM 

NASELJIMA" 

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 је тему пројекта 

препознала као значајну, иновативну и 

актуелну. Имајући наведено у виду комисија је 

овом пројекту определила 1.500.000,00 динара. 
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9 

MARCONS MARKETING 

COMPANY DRUŠTVO 

SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU ZA 

TRGOVINU I USLUGE 

NOVI SAD, Нови Сад 

"НОВИ САД – НОВИ ИТ 

ЦЕНТАР СРБИЈЕ" 

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 је овај пројекат 

оценила као добро осмишљен, иновативан, као 

пројекат који заиста може унапредити струку. 

Потребне мале корекције кроз ревидирани 

буџет. Имајући наведено у виду комисија је 

овом пројекту определила 1.900.000,00 динара. 

 

Комисија није подржала следеће предлоге пројеката: 

 

1. 

Друштво 

Сународника и 

пријатеља Русије 

"Русија", Сремска 

Каменица 

""Прозор у Русију" - 

културно-

информативна 

радио емисија на 

српском језику" 

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 

оцењен као интересантан, добро осмиљен и реално 

буџетиран због чега је и подржан на првом конкурсу.  

Комисија је на овом конкурсу због ограничених 

средстава и врликог броја пристиглих пројеката 

предност дала новим,  иновативним пројектима. 

2. 

KANAL 9 DOO ZA 

MARKETING 

RADIO I 

TELEVIZIJU NOVI 

SAD, Нови Сад 

"ДРУГАРИМА ЗА 

ДОБРО ЈУТРО И 

ЛАКУ НОЋ" 

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.  Овакав 

предлог пројекта подржан је 2014., 2015. и 2016. 

године што је и наведено у пријави. С обзиром да 

пројекат није иновативан и да је већ 3 године исти 

садржај реализован,  Комисија није сматрала да га 

треба подржати. 

3. 

DNEVNIK 

AKCIONARSKO 

DRUŠTVO ZA 

NOVINSKO-

IZDAVAČKU 

DELATNOST NOVI 

SAD, Нови Сад 

"Часопис за децу 

Мали невен" 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је 

у траженом року. Подносилац је предложио 

суфинансирање пројекта у износу који не прелази 

80% вредности пројекта, али  износ тражених 

средстава је већи од износа утврђеног јавним 

позивом којим је расписан Конкурс тако да овај 

пројекат није могао бити разматран. 

4. 

RTV SIGNAL - NS 

DOO NOVI SAD, 

Нови Сад 

"ЧИСТ НОВИ САД 

- САД!" 

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.  Сврха 

пројекта нејасно дефинисана, увидом у буџет 

пројекта констатовано да је овај пројекат већ 

подржан из републичког буџета са више од 60% 

укупне вредности пројекта. 

5. 
Друштво новинара 

Војводине, Нови Сад 

"ПЕТОРЕЧЈЕ У 

ВОЈВОЂАНСКОМ 

НОВИНАРУ" 

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. Ни један 
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од од Националних савета националних заједница 

којима је пројекат намењен га није подржао и 

препозно као значајан. Не постоји специфична 

пројектна активност, активности препознате као 

редовна делатност овог гласила. Теме пројекта само 

набројане, нису разрађене, циљ пројекта и циљне 

групе уопштено дефинисани, прешироко.  

"НОВИНАРСКЕ 

РАДИОНИЦЕ – 

школа за полазнике 

новинарства и видео 

новинарства" 

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 

препозната као интересантна али недовољно 

разрађена  и уопштено дефинисана више као основна 

едукација у смислу избора професије а не као 

едукација саме струке. Усмерен на ученичку циљну 

групу, на школе као примарна едукација у области 

новинарства.  

6. 

MILADA POPOVIĆ 

PREDUZETNIK 

AGENCIJA ZA 

PROIZVODNJU TV 

PROGRAMA VOX-

M. VETERNIK, 

Ветерник 

"ТВ пројекат "Куда 

иде Војводина?", 

серијал 

"Расветљавање 

митова о Европској 

Унији у Новом 

Саду"" 

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 није иновативна, много пута обрађивана. 

Циљ пројекта и циљне групе уопштено дефинисани. 

Пројектне активности уопштено наведене, 

индикатори резултата нејасно наведени а сам 

пројекат се емитује од 2001 године, какао је и 

наведени и у пријави. 

7. 

NENAD 

MIKALAČKI PR, 

AGENCIJA ZA 

FILMSKU I VIDEO 

PRODUKCIJU 

DRUID NOVI SAD, 

Нови Сад 

"Зојин закон - 

серијал" 

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, иако интересантна, није иновативна, много 

пута је обрађивана. Циљ пројекта и пројектне 

активности уопштено дефинисани. План реализације 

није добро осмишљен. Ресурси носиоца пројекта 

нису на нивоу који може реализовати овако 

замишњен пројекат. Буџет пројекта фокусиран на 

персоналне трошкове а сам пројектат већ подржан из 

републичког буџета  са преко 30% укупних 

средстава тако да није остављен простор у буџету да 

се овом пројекту определе средства у складу са 

важећом законском регулативом. 

8. 

HONESTAS 

AGENCIJA IMRE 

ŠEBEŠĆEN PR, 

NOVI SAD, Нови Сад 

"Медијски 

допринос чистијој и 

здравијој околини" 

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.  Национални савет није препознао овај 

пројекат као значајан за националну заједницу којој 

је намењен. На ову тему подржан пројекат који је 
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концизнији, садржајнији и са широм циљном 

групом. У самој пројектној пријави је наведено да је 

то једна од основних делатности овог 

медија/портала. 

9. 

Preduzeće za odnose s 

javnošću, marketing i 

TV produkciju Balkan 

media tim doo 

Beograd, Београд-

Стари Град 

"Медијска 

писменост младих: 

Online - On time" 

Документација подносиоца је пристигла је у 

траженом року али непотпуна. Подносилац је 

предложио суфинансирање пројекта у износу који не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан Конкурс. 

Пројекат није разматран због тога што у  пројектној 

пријави није наведен конкретан медиј нити је 

приложен доказ да ће овај пројекат бити емитован на 

медију који је регистрован У Агенцији за привредне 

регистре.  

10. 

...IZ KRUGA - 

VOJVODINA, 

organizacija za 

podršku ženama s 

invaliditetom, Нови 

Сад 

"Информисање о 

приступачности: 

предуслов 

остварења људских 

права особа са 

инвалидитетом" 

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 

се у највећој мери своди на остваривање примарне 

функције медија односно производњу 

информативног програма без специфичних циљева и 

конкретних резултата. 

11. 

AGENCIJA ZA 

PROIZVODNJU 

RADIO I 

TELEVIZIJSKIOG 

PROGRAMA NS 

MEDIA 

STANISLAVA 

KENEŠKI PR NOVI 

SAD, Нови Сад 

"Едукација медијске 

писмености 

средњошколске 

омладине "Тагуј 

културу"" 

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 су теоријско-практичне радионице 

замишљене као едукација средњошколске, ученичке 

популације а не као едукација саме струке. Усмерен 

на ученичку циљну групу као примарна едукација у 

области новинарства тако да није препознат као 

стручни скуп који унапређује професионалне и 

етичких стандарда у области jавног информисања. 

 

12. 

MILOŠ RUNJAJIĆ 

PR PROIZVODNJA 

AUDIO VIZUELNIH 

PROIZVODA I 

TELEVIZIJSKOG 

PROGRAMA 

BUMERANG NOVI 

SAD, Нови Сад 

"Циклус емисија 

"Здравље је лек"" 

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 

оцењен као добро осмишљен са буџетом који је 

усаглашеним са пројектним активностимаи реално 

пројектован због чега је и подржан на првом 

конкурсу. Наставак овог пројекта није подржан због 

ограничених средства, комисија је дала предност 

новим, иновативним темама/идејма. 

13. "ВОТЕНС", Ветерник 
"НОВОСАДСКА 

ХРОНИКА" 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је 

у траженом року. Подносилац је предложио 

финансирање пројекта у износу од 100% вредности 

пројекта, тако да није испунио услове утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Због тога 

овај пројекат није разматран. 

14. MEDIJA CENTAR "Нови Сад: Документација подносиоца је уредна и пристигла је 
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DOO PREDUZEĆE 

ZA IZDAVAŠTVO I 

IZDAVAČKO-

NOVINSKU 

DELATNOST, 

BEOGRAD (STARI 

GRAD), Београд-

Стари Град 

инвестициона карта 

за будућност развоја 

Србије" 

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 реемитовање прес конференција. 

Пројекат није остварио намену конкурса, 

производњу медијског садржаја који доприноси 

остваривању јавног интереса у области јавног 

информисања. 

15. 

СИНДИКАТ 

НОВИНАРА 

СРБИЈЕ, Београд 

"Моје право да 

будем слободан 

новинар" 

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 за струку али врло 

уопштено представљена без усаглашености 

пројектних активности са планираним медијским 

садржајима. Циљне групе уопштено дефинисане, 

пројектне активности такође уопштене, план 

реализације погрешно дефинисан. Носилац пројекта 

није доказао да поседује капацитете за реализацију 

истог. 

16. 

Центар за 

истраживање и развој 

комуникација, Нови 

Сад 

"Арт магазин - 

Продукција дневног 

информативног 

садржаја 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.  Пројекат 

је препознат као уско усмерен на циљну групу 

заинтересовану за савремену ликовну уметност чиме 

није у потпуности остварио намену конкура, 

производњу медијског садржаја који доприноси 

остваривању јавног интереса у области јавног 

информисања. Тема пројекта је и редовна активност 

овог медија. 

17. 

RADNJA ZA 

IZDAVAČKU 

DELATNOST 

ENIGMA PLUS 

VALENTINA 

MANDIĆ PR 

TEMERIN, Темерин 

"Фотографија у 

медијима и ауторска 

права" 

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 интересантна, али није препозната као 

приоритетно остваривању јавног интереса у области 

јавног информисања. Буџет је амбициозно 

пројектован са великом оперативним трошковима 

који не могу бити подржани сагласно актуелном 

законској регулативи. План реализације пројектних 

активности је погрешан. 

18. 

DNEVNIK-

POLJOPRIVREDNIK 

AKCIONARSKO 

DRUŠTVO ZA 

NOVINSKO-

IZDAVAČKU 

DELATNOST NOVI 

"НОВОСАДСКИ 

САЛАШИ У 

ФУНКЦИЈИ 

РАЗВОЈА 

РУРАЛНОГ 

ТУРИЗМА И 

ОЧУВАЊА 

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 интересантна, али не и иновативна. 

Слична проблематика често била тема у медијима. 
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SAD,  Нови Сад ЗДРАВЉА 

НОВОСАЂАНА" 

Циљ пројекта и циљне групе уопштено дефинисани. 

Комисија предност дала новим, иновативним темама 

с обзиром на ограничена средства овим конкурсом. 

19. 

BORISLAVA MILIĆ 

PR AGENCIJA ZA 

MARKETING M 

TRADING PRESS 

NOVI SAD, Нови Сад 

"Информисање и 

едукација која на 

савремен начин 

доприноси 

европским 

интеграцијама" 

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.  Планирани број медијских садржаја 

помешан са тиражом. Индикатори резутата 

непрецизни и нејасни. Буџет пројекта неправилно 

попуњен. Персонални и оперативни трошкови 

недефинисани, помешани, што је супротно актуелној 

законској регулативи. 

20. 

Крајишки културно-

информациони 

центар "Крајина", 

Нови Сад 

"КНН Крајишке 

новине" 

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.  Период 

реализације овог пројекта није у складу са текстом 

конкурса, овако замишљен пројекат не може да се 

реализује за 2 месеца  

21. 

Занатско Филмска 

Заједница, 

Петроварадин 

"Школско – 

образовни дечији 

телевизијски 

серијал "Уприроди 

се"" 

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.  Овај 

пројекат није разматран због тога што у  пројектној 

пријави није наведен конкретан медиј нити је 

приложен доказ да ће овај пројекат бити емитован на 

медију који је регистрован У Агенцији за привредне 

регистре. 

22. 

REGIONALNO 

DRUŠTVO RTV-RTD 

DOO NOVI SAD, 

Нови Сад 

"Мултикултурална 

енциклопедија" 

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 пројекта је уопштено представљена, актуелна и 

константно присутна у медијима у Војводини. Број 

медијских садржаја није јасно дефинисан. Значај и 

циљ пројекта нису тачно прецизирани. Циљне групе 

врло уопштено дефинисане. Индикатори и 

одрживост резултата пројекта нејасни и уопштени. 

Оперативни трошкови буџета предимензионисани 

док су персонални минимализовани. 

23. 

DRUŠTVO ZA 

NOVINSKO 

IZDAVAČKU 

DELATNOST DAN 

GRAF DOO 

"Нови Сад – 

Европска 

престоница културе 

2021" 

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 
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BEOGRAD 

(VRAČAR), Београд-

Врачар 

Конкурс.  Пројекти овог носиоца са овом темом већ 

више пута подржани на конкурсима. Тема није 

иновативна али је актуелна, врло уопштено 

дефинисана, из комплетне пријаве се стиче утисак да 

је ово редовна делатност овог медија. Буџет пројекта 

необјективан, врло амбициозно замишљен. Циљ 

пројекта и циљне групе такође врло уопштено 

дефинисани. 

24. 

"Институт за 

одрживи развој и 

заштиту животне 

средине Зелени 

круг", Нови Сад 

"Кажи ми Нови Сад 

- и мислим млади, 

култура, екологија" 

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.  Циљ 

пројекат предимензиониран а у исто време нејасан, 

са три велике теме: млади, екологија, култура. Тема 

пројекта, циљ пројекта, циљне групе широко 

постављене без јасно дефинисаних приоритета. 

Пројекат није препознат као значајан за  

остваривању јавног интереса у области јавног 

информисања. 

25. 

KOPERNIKUS 

SYSTEMS DOO 

BEOGRAD-NOVI 

BEOGRAD, Београд-

Нови Београд 

"НОВИ САД ИЗ 

НАШЕГ УГЛА" 

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 пројекта врло широко постављена, конкретно, 

минимум 4 велике теме али нејасно дефинисане. 

Значај и циљ пројекта врло нејасани и уопштени. 

Циљне групе  уопштено дефинисане и нису 

препознате као такве с обзиром на медиј преко кога 

би се пројекта реалиовао. Пројектне ативности 

непрецизно наведене као и резултати и индикатори  

којима би се остварили циљеви пројекта. Капацитет 

медија не улива наду да је могуће реализовати овако 

замишњен пројкат. Оперативни трошкови који се 

потражују супротни Закону и Правилнику. 

26. 

Друштво за борбу 

против шећерне 

болести града Новог 

Сада, Нови Сад 

"У циљу 

остваривања јавног 

интереса у области 

јавног 

информисања, 

јавности града 

Новог Сада, 

Војводине и Србије 

о значају 27. 

промовисања 

спорта и његовог 

утицаја на здравље 

свих популација на 

50. Међународном 

сајму спортова на 

Новосадском сајму" 

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 пројекта врло интересантна и увек актуелна. 

Активности овог удружења кроз пројекте комисија 

препознала као значајне због чега су у више нарата 

подржавани на конкурсима наше локалне 

самоуправе. Овај пројекат се у највећој мери своди 

на остваривање примарне функције медија/сајта, 

односно производњу информативно едукативног 

програма који је препознат као основна делатност 

овог удружења. 
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27. 

Центар за 

информисање "Шта 

жене желе", Нови 

Сад 

"Едукацијом до 

вакцинације" 

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 пројекта је актуелна али није иновативна. Већ 

дуже време присутна у медијима. Комисија ју је 

препознала као врло значајну али носилац пројекта 

није прецизно и јасно дефинисао пројектне 

активности и стручне капацитете чиме би уверио 

комисију да ће реализовати пројекат на потребном 

стручном и компетентном нивоу који би оправдао 

очекивања и допринео правилним информисању 

него је из низа уопштености остао утисак који 

збуњује. Капацитет носиоца пројекта такође није 

оправдао очекивања да је могуће остварити 

замишљени циљ пројекта. Оперативни трошкови у 

буџету пројекта предимензионисани. 

28. 

LANA LITVJAK PR 

AGENCIJA ZA 

SNIMANJE I 

IZDAVANJE 

ZVUČNIH ZAPISA I 

MUZIKE INPUT LL 

NOVI SAD, Нови Сад 

"ЖИВОТ БЕЗ 

НАСИЉА" 

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 пројекта није нова, иновативна, врло је 

заступљена у медијима. Комисија ју је препознала 

као важну али носилац пројекта није детаљно 

разрадио сврху самог пројекта и повезао је са циљим 

групама. Значај пројекта је дат уопштено, није 

спецификован, као и пројектне активности.  

29. 

AGENCIJA ZA 

TELEVIZIJSKE 

AKTIVNOSTI 

MEDIA NEWS EVA 

HUBSCH BODIŠ 

PREDUZETNIK 

NOVI SAD, Novi Sad 

"Игре судбине" 

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. Национални савети нису препознли овај 

пројекат као значајан за националне заједнице 

којима су намењени. С обзиром да је у питању филм 

комисија га није препознала као приoритетан у 

смислу остваривања јавног интереса у јавном 

информисању него је мишљења да би на конкурсима 

других области ово могла бити интересантна тема. 

Пројектне активности нетачно наведене, као и број 

медијских садржаја. Период реализације не одговара 

условима конкурса. 

30. 

"Удружење 

љубитеља и мајстора 

уметности, вештина и 

теорија уметности и 

наука Арс 

Академија", Нови 

Сад 

"Обука за видео 

новинаре" 

Документација подносиоца је некомплетна, на 

погрешном обрасцу, пристигла у траженом року. 

Носилац пројекта не испуњава услове конкурса тако 

да овај пројекат није разматран.  
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31. 

WALTER MEDIA 

DOO NOVI SAD, 

Нови Сад 

"Кратки 

промотивни филм 

"Виртуелни свет 

Николе Тесле"" 

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 

је мишљења да је тема пројекта врло интересантна и 

увек актуелна. С обзиром да је у питању 

документарни филм комисија га није препознала као 

приoритетан у смислу остваривања јавног интереса у 

јавном информисању него је мишљења да би на 

конкурсима других области ово могла бити 

интересантна тема. 

32. 

УДРУЖЕЊЕ 

ГРАЂАНА ЦЕНТАР 

ЗА РАЗВОЈ 

МАЊИНСКИХ И 

ЛОКАЛНИХ 

МЕДИЈА 

"MINORITY & 

LOCAL MEDIA 

DEVELOPMENT 

CENTER", Нови Сад 

"ЕМС и радионица 

за новинаре из 

мањинских медија и 

студенте: 

ВРЕМЕНА НОВЕ 

НАРАЦИЈЕ: 

УЛОГА 

МАЊИНСКИХ И 

ЛОКАЛНИХ 

МЕДИЈА КАО 

ЧИНИЛАЦА 

ИНКЛУЗИВНОСТИ 

У САВРЕМЕНОМ 

ДРУШТВУ" 

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. Национални савети нису препознли овај 

пројекат као значајан за националне заједнице 

којима су намењени. Обраћали смо се Националним 

саветима Мађарске, Словачке, Русинске, Румунске 

Ромске и Хрватске националне мањине. Пријава 

поднета на погрешном обрасцу, непотпуна. С 

обзиром да је тема пројекта експериментална 

медијска радионица комисија није мишљења да овај 

пројекат у већој мери може допринети унапређивању 

професионалних и етичких стандарда у области 

jавног информисања.  

33. 

MILICA DAKOVIĆ 

PR MEDIJI, 

PRODUKCIJA I VEB 

PORTALI VOMED 

NOVI SAD, Нови Сад 

"МЕДИЈИ БЕЗ 

ПРЕДРАСУДА" 

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 је тему  овогј пројекта оценила 

као интересантну али значај пројекта врло уопштено 

и штуро приказан, циљ није дефинисан до краја, 

циљна група врло уско замишљена. 

34. 

Друштво тумача и 

преводилаца за 

знаковни језик - Нови 

Сад, Нови Сад 

""СВЕТ ТИШИНЕ" 

– Пројекат 

медијског 

информисања за 

особе оштећеног 

слуха" 

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 је оценила тему пројекта као 

тему од посебног значаја којом се неизоставно треба 

бавити и због тога је на претходном конкурсу 

подржан пројекат сличне тематике који је много 

садржајнији и јасније и боље образложен. 

35. 

Удружење грађана 

"СРПСКИ 

КРАЈЕВИ", Нови Сад 

"ДИЈАСПОРА 

ИНФО" 

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 је на првом конкурсу подржала 

исти пројекат истог носиоца и свесна је значаја 

опстанка оваквог гласила али скроман буџет на овом 
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конкурсу није оставио простора да се у већој мери 

подржи овај пројекат.  

36. 

RADIODIFUZNO 

PREDUZEĆE 021 

DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU 

NOVI SAD, Нови Сад 

"МОЈЕ ПАРЧЕ 

НЕБА" 

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 

поднет на погрешном обрасцу, план реализације 

пројектних активности није усаглашен са условима 

конкурса, предимензионисан буџет за овако 

осмишљен пројекат. 

37. 

VIDA VEJINOVIĆ 

PR STUDIO ZA 

PROIZVODNJU 

AUDIO-VIZUELNOG 

SADRŽAJA 

CAPISCO NOVI 

SAD, Нови Сад 

"ЦРНИ КАМИОН – 

приче о одрастању 

рома –" 

Документација подносиоца је пристигла је у 

траженом рокуали на погрешном обрасцу. 

Подносилац је предложио суфинансирање пројекта у 

износу који не прелази 80% вредности пројекта, нити 

износе утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс.  Сам пројекат је врло конфузан, нејасан од 

саме теме пројекта, планираних медијских садржаја, 

буџета... Национални савет није препознао овај 

пројекат као значајан за Ромску националну 

заједницу којој је намењен. 

38. 

VESNA PANTIĆ PR 

IZDAVANJE 

ČASOPISA 

IZVOĐAČKA I 

DRUGE 

UMETNIČKE 

DELATNOSTI 

KREATIVNA 

RADIONICA NOVI 

SAD, Нови Сад 

"Машталица – н а    

п у т у    п р а в и х    

в р е д н о с т и" 

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 је овај пројекат препознала као 

интересантан али су  већ више пута подржавани исти 

или врло слични пројекти истог носиоца тако да није 

могао бити оцењен као иновативан. Слични медијски 

садржаји су већ виђени много пута.  

39. 
“HBO Color Media 

Events“, Нови Сад 

"Конференција 

TEEN TALK – 

NOVI SAD" 

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 је пројекат проценила као један 

од многобројних н ову тему.  Буџет није адекватно 

конструисан, кроз оперативне трошкове се 

потражују средства која не могу бити опредељена јер 

су у супротности са Правилником и Законом.Тема, 

садржај и пројектне активности су нејасно 

дефинисани. 

40. 

"Један - Центар за 

едукацију, екологију 

и студије јавности и 

медија", Београд-

Звездара 

"Медији и 

удружења грађана 

на истом путу" 

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 актуелна али уопштена, није довољно 

разрађена, циљ и циљне групе дати крајње 

уопштено, без дефинисаних специфичности, 

пројектне активности такође без конкретних радњи, 

план реализације пројектних активности погрешно 
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сачињен, капацитет носиоца пројекта не може да 

испрати конкретне активности. 

41. 

Media Info Centar 

DOO Novi Sad, Нови 

Сад 

"ЗНАЧАЈ 

ПРОЈЕКТНОГ 

ФИНАНСИРАЊА 

МЕДИЈА" 

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 

оцењен као врло интересантан, тема актуелна, добро 

разрађена и осмишљена. Сам пројекат и комплетне 

пројектне активности врло амбициозно замишљени 

на више нивоа. Комисија са жаљењем констатује да 

због ограничених средстава на овом конкурсу није у 

могућности да подржи овакав пројекат као целину 

јер је буџет пројекта није скроман иако је реалан а 

пројекат као целина једино и има смисла. 

42. 

DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU 

IN RADIO NOVI 

SAD, Нови Сад 

"ВАЖНЕ ВЕСТИ 

ИЗ ЕВРОПСКЕ 

ПРЕСТОНИЦЕ 

КУЛТУРЕ" 

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. На првом 

конкурсу у 2017. години  је већ подржан исти 

пројекат од овог носиоца, истина врло скромно, тако 

да је комисија препознала намеру носиоца пројекта 

да другим конкурсом у овој години заокружи 

замишљену целину због квалитета пројекта који је 

оцењен као изузетан. С обзиром на ограничена 

средства комисија је на овом конкурсу предност дала 

пројектима са новим иновативним идејама.  

 

43. 
"Културама", Нови 

Сад 

"Нови Сад – 

Европска 

престоница младих 

2019." 

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.  Исти 

носилац пројекта је већ подржан са истим пројектом 

прошле године. С обзиром на ограничена средства 

комисија је на овом конкурсу предност дала 

пројектима са новим иновативним идејама. 

 

44. 

DELTA TELEVIZIJA 

DOO ZA 

ZASTUPANJE, 

MARKETING I 

TELEVIZIJSKE 

AKTIVNOSTI NOVI 

SAD, Нови Сад 

"НОВИ САД – 

ПРЕСТОНИЦА 

КУЛТУРЕ" 

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 пројекта јесте иновативна али је комисија 

подржала пројекте исте тематике који су много 

садржајнији, иновативнији, боље осмишљени и 

конципирани. Буџет врло амбициозан и нереалан за 

овако замишљен пројекат из кога се види да носилац 

пројекта нема капацитете које је навео у пријави. 
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