




"Analiza koja je pred vama sastavni je deo istoimenog projekta koji sprovodi čačanski Centar za 
monitoring i aktivizam-CEMA u okviru programa podrške javnom zagovaranju "Istraži-Osnaži" 
koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag fondacija. Izradu ovog materijala 
je finansirala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva; izneti stavovi nužno ne odražavaju zvaničnu 
politiku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva."
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Peny6ruxa Cp6uja
|PAA qAtIAK
Ipa4cxo eehe
Epoj: 06-i9212020-t1l
24. leueru6ap 2020. roAuHe
qAqAK

Ha ocuoey qJraHa 25. cras 1. 3axoua o januou an$opnrucamv u neegujun,ta (.,C,r. r:racunrc PC"
6p. 83/2014.5812015 u 1212016 - alreHrr4r{Ho ryMaqe}be), u,raHa 24. cras I. flpaeulHuKa o
cy$rznaucuparry npojerara 3a ocrBapHBa*,e janHor HHrepeca .v o6,racru jaenor NH$opnurcama (..C:r.

n'racHHKPC"6p. 1612016w812A17)nunaua84.Craq,,rarpagaLlauxa(..C:r.nHcrrpaAatlaurca"Spoj
612019), a Ha rrper;ror Kontacuje 3a oueHy npojercara ,,- o6,racrn janHor nu$opuucama, 6poj 06-

16612020-11l oa 14. serlenr6pa 2020. ro"qane,

lpagcxo aehe rpaga tlauxa, Ha ce,{HHuH ogp;nauoj 24. 4eueN{6pa2020. roA}rHe, goue,lo je

PEIUEII'E
o pacrroAeJ'rrr cpeACTaBa:a cyrfuHaHcrrpatle npojexara 3a ocrBaprreau,e januor rrHTepeca y

o6"racrn januor unQopmncarba Ha repnropuju rpaAa rlaqxa y 2420. ToAITHII

1. Cpegcraa 6yuera rpaga 9aur<a HaMeBeHa :a c1'Sr.ruaucnparbe npojenara y o6,lacru jaeuor
rausopnrracalla Ha reprzropHjn rpaga Llauxa y ?020. ro.rr{Hu. y r43Hocy oa 20.000.000,00 guHapa,

p ac n o4e",'r,yjy ce c,regeh HM rro.{Hocuo uH Ma npoi e rcara :

Pea.
6p.

rIolnocu;rarI
rrpoJeKTa

ue4nj npojercar lr3Hoc

1
Y4pyxerre

,,Ilync ue4raja" 9aqar
MeAua noprrur

r{aqax Ha Anagy oa j-vrpa

IO NrpaKa
400.000,00

2.
YgpyNerle

..Exo :aapyra" t{aqaK Exo:a4pyra.pc
Byayhuocrje y

opraucxoj ilporr3Bo.{rLu
250.000,00

a AOO ,,r{A MTB
TeneBLI3I{ja" rlaqar Moja'Ie

ILuxona 6yayhnocr
3ABVCU CaMO OI HaC -
ca.{ysail,{o HarrTy Aerly

250.000,00

A
+.

YgpyNerre
YuujaMJraAux rla.rax /{uperr

MraIu Kao npuMep
Mnar:II1NIa

100.000,00

5.
Be6 uopmnn

,,Ka6rapuer" rIa.IaK Ka6napuer Hoea HopManHocr 200.000,00

6. IOO,,Kou3yM raB"
Yxraqe

TB JIas+
Ogpxuna

roJ6orpr.rBpeAa rpaAa
r{aqra

3.300.000,00

7. ,{OO ,,KoH3yM JraB"

Yxuqe

I,In(f opruarnnuu
rropTan

www.infopress.rs

qa.rax Ha AnaHy 200.000,00



8.
IOO ,,Matrix media"

IIaqax ETB
M:rala crpaHa rpaAa 300.000,00

9.
Y4pyNerre

,,Pe$rexrop" r{auax Pe$rexrop
flpenenqrajoM Ao

3ApaBJba
300.000,00

10. lOO.,Cryruo M"
9a.IaK

PaAuo IJenaprEra Y qaqancxoM arapy 400.000,00

11
Be6 nop'ra-nu

"flpeccru4ep" r{auax

Maplrna Tpuuuh
up ne6 [oprrurra

Ilpeccnu4ep
I{aqar

Ky,rrypa cehau,a -
cehanelr nporuB

:a6opaea
200.000,00

12.

Cry4uo 3a Br.r4eo

npo4yrcqrjy u
(pororpa$cKe ycnyre

,,Byc ttryc" 9a.rax

errr4rleHTap Ilpec
M,ra.4ocr je cynep -

ucxopr.rcru je! 200.000,00

13. ,{OO,,Cry4rao IJoxep"
r{a.raK PaArao floxep fipor4 HE! 300.000,00

14. ,{OO,,Radio Xanadu"
r{a.raK

PaAno Knrarc (DM

032 100,8mh2
flpegysurHrarrrrBo rd3

xeHcKor yrna 150.000,00

15. ,{OO,,rlauaHcKr4 urac"
rla.rax

t{a r:rac
Ouu c1,6Y.UYhHocr

9aura, :acryxyjy rraHcy
300.000,00

t6. IOO,,9a.ra.]rcrrr rraco'
qa.raK

rlaqaucxa rrac (Dep n:rej ca rprponoM 400.000,00

17.

Areuqraja:a
usnaj rrauaname paAr.ro,

renenrasrzjcre rn

TeneKoMyHI4KaUr,roHe

ofipeMe, peKJraMy rr

lponaraHAy ,,3ny1u
ra-uaKcuie" 9aqaK

TB fa;rarccuja32
Olll."Mu.uuqa

flaBrorflh". rrKora ca
rpaguqujon

300.000,00

18.
IOO ,,I4m$o 24
ue4ua"Beorpa4

TBl4:r'$o24
TB tr4u$o 24 rrl.yc

TB Cryauo E

fajue Hapo.truor my:eja
y t{auny 150.000,00

t9. Tenenusuj a,,f alaxczj a

32" LOO t{a.rar TB fa-naxcirja 32
TB uu{opuarop - peq

BITIIIC
2.700.000,00

20.

AreHqraja:a
rrpor43BoAr{,y ayAr,ro -

BI'I3yenHr4X [pOr43BOAa

,,AVN * production"
I{a.raK

TB fanaxcnia32
BTB

r{a.IaHcxe nnaHl{HapcKe

cTa3e
300.000,00

2t

Knneuarorpa$vryau
Br4AeO [pO]r3BOArba

,,Arpo jacun
rrpo.uyKrluia" r{aqaK

TB fa,raxuda 32 [oryvreimapnu (pinnrr

,,XraKa Maxc - yrraqajuu
qaqaHcKr4 sajap",

250.000,00

22.
KzHeuarorpa$ryau
BI'IACO NPOI43BOATLA

,,Arpo anTeHaoo r{aqar

ETB
TB cepujar

I4uxryennnnrra
o6pasonarr'eM .uo

_ie4naxux [raHclr

200.000,00



23. ,{OO ,,Adria media
group" Eeorpaa

ecIIpeco
r{a.rar - }r3a3oBr.r

uaHAeuraie
150.000,00

24. ,{OO,,Mondo inc"
Eeorpat

MOHTO rla.rar - arryenuocrra ! 100.000,00

25.
A,[,,Honocru'o

Beorpaa
Beueprre HoBocrr{

Ayro-uyreBlrMa Ao
rrpr,rBpelHor qyAa 100.000,00

26. ,{OO ,,Te:renusuja
Teneuapx" r{a.Iar

Teneezeraja
Tereuapr<

Cepuja,r e*rncuja o

aKTyenHocTIIMa Lr3 CBeTa

rroJloilprrBpe,qe - Bpeue
3a ceMe

3.126.000,00

27. .{OO ,,Tenenusllja
Te.ueltapK" rla.rar

PeruonalrrreBecrl{
.HET

f:racHuje o Mira.{HNra y
cnopT_v

474.000,00

28.

I{enrap sa
uu$opnaacame,

Kynrypy ra pasnoj

4euorparuje
,,,{rapexrrarao' 9a.{aK

Mopaea uu$o

3uauaj E yJrora

JroKa[HHx ylpyxe}l,a
oco6a ca

I{HBalTrULrTeTOr.{

600.000,00

29.
Y4pyNerre ue4raja ra

naeAnicrux pa,{Hr{Ka YMMP
Menujn - o6jenrueuo

U,'IU II'IIIHO
400.000,00

30.
flprznpe4uo ApyrrrrBo
"I3C" 9a.Iax r{aqax Arpoupecc

ll:roftra MopaBcKa

3eMJ6a
600.000,00

31

CltrEuarre rr r{3AaBalbe

3BrrHr,rx 3aililcaLr
My3LrKe "KyML{Hec"

llpuiesop

3eyr1N Cp6raje
HapogHa rec\ra -

ucropr{a cararrrrlocr }r

6,vayhuocr
250.000,00

32.
flenaruocr HoB]rHcKr.IX

arenqraja ,,IrIu-
MeAIaa.Her" rlaqaK

perHoHanHa
unSoprraarznna

HOBI4HCKA

areHqraja puua

9a.rax - [pr4BpeAnr{
rIeHTap Moparzuror

oKpyra : crp auvr 14 lonahra
lruBecruropu 5wpajy

rpaA Ha Mopaeu :a ceoje
IIOCnOBaILe

550.000,00

1a
JJ.

Crylro sa Soro, Brdreo
lI rlocr npo4yxqujy u4rr

cry.4llo6'I{aqar
4H

Flalr.qaH - xueol OCtr4

Ha ceocKoM uorpyvjy
rpala r{aqxa

450.000,00

34. IOO,,9nopar" r{avax rlnopax Becrrr ,{a crapocr 6yAe nena 100.000,00

35.
Cry4rao 3a BHAeo.

npo4yxqrajy ,,fauuc
032" I{a,rar

ETR TB enancrnja MO cropr 150.000,00

36. ,{OO,,O:oH MeAr{a6'
rla.rar

r{aqalrcxe HoBraHe JIE.{Hu nparnorl}r 250.000,00

5/. IOO ,,Oson lre4raa"
r{a.rax Ozon press

r{aqascro xeHcKo
[peIy3eTHr{rrrTBo -

eKoHoMcKo, coqnja,rHo ra

ApyrrrrBeHo ocHax(HBarLe

xeHa

300.000,00

38.
,{OO "Televizija GM

plus cable" foprru
Muranonarl

TB fM nnyc
Xencro

IIpeAy3eTHLl[ITBO y
MopaBrlqroM oKpyry

400.000,00

39.

Krlneuarorpa$wjav
BI,rIeo [porr3BoA]ba

,,Arpo KapaBaH cp
npoaltrquia'o t{aqar

BTB Arpoxapanan - r{asar

3anaIHo [oMopaBJbe
350.000,00



40.

Ilpousno4ma
te:reera:rajcxor

rporpaMa ,,Ka4ap"
IIIa6aq

TB fanarcuja32 Cp6uja iz xanpy - 9a.rax
y Kanpy

150.000,00

4t.
AOO ,,TV super sat

communication"
Eeorpaa

nn$o 24v'e4ua
MopaBr{qKr.r pc

Kynrypuo 6orarcreo
9aqxa

150.000,00

42.
,{OO,,In network
solution"EeorpaA Patuo 96

Oa6puxa:a
rpeuraruhanarre

OTIaAHLIX BOIa 3a

3ApaBy xr4BoTny
cpeAuHY

200.000,00

2. Cpe4crna Hr{cy ogo6pena cleAehxur noAHocrroquua npojerara:

peAHrr
6poj

[o4nocu,raq ueguj upoiercar

1
.{OO,,Irlna}br4qKr.r pagt4o"

Vlear+;urJa
Wea*wJauu(fo

?Inralr Herrrro BaxHo Earrr
KAx(CM

2. ,{OO,,lleam utxw pagud o

Vlr,aruutfa
r,rBarbEqKr4 paAr{o Harrra rrpuqa o r{aury

1
J.

Y4pyxeme,,Mylrury,n:rypa
Cp6prie" Kplruenau

HOBOCTTT AaHa
flporurocr, caAarrrmocr r.r

6yayhnocr Pyca y r{a.{Ky

4.
Ygpyxerre Cases Cp6a ns

perrroHa Beorpa4
Cpncrco xo;ro Cpncro nono r{a.raK

5. ,{OO,,A1o media system"
Eeorpaa

Alo! Yno:naj Cp1ujy - tla.raK

6. .{OO,,Paguo Janop" Wnat*w1a PaAuo Jarop C:ryuajr,ro jeguu Apyre

7. IOO,,Pagr.ro lloxera"
lloxera PaArao lloxera qa.raK Tpr4 flnyc

8.
Kunelrarorp a$uja r{ Br4.ueo

lpoI,I3BoAILa,,ArBec" rla.raK
ETB Ieo4raeep: urer Lr rpeAeoHe

BpeAHocrr{ Onvapcxo-
ra6napcxe Knucype

9.
HoeEHcKa areHqnja

,,MHA" Yaqar<

HosuHcxa
areuquja MHA fnac saje4uaKocr

10. YgpyNeme,,9a.raHKe" 9a.raK r{a.{aHxe r{a.{aHxe

11
Ilpraepe4uo ApyrrrrBo "f 3C"

I{aqax 9a.raK
I.nac eauagne

Cp6wie
r{a.{ax Ha pacrprlhy uyrena

t2. ,{OO,,Cne Ha 4rauy" r{aqax ETB
Hajnaxuuja cropeAHa crBap

Ha cBery * TB ceperial

13. ,{OO "Public media
comrhunicationsoo Eeorpag

Jlyuanu rari(po

Opraucxa rrortsolpr{BpeIa -
ilyT Ka orryBarsy

a|poeKocHcrer,{a E

rrpo}l3BoArLe 3IpaBe xpaHe

14. Crzn,4uxa:r HoBHHapa Cp6rje CI4HOC

Xrzeor ca ronnAorra 19 -
npo(pecuonaJrHrrM

ran$opuncarbeM rrporrrB
Br{pyca



3. Ca nognocuolll4Ma npojexara r{3 TaqKe 1. Peurema :axryuahe ce vroBop xojuu he
ce yperrr{rr.{ ue!yco6ua npaBa u o5aee3e.

4. Ono pettreme je xoHavno u npoluB rr,eta ce Moxe norpeHyrr{ yrpaBHH crrop.

5. Oeo perrleme o6janurra na se5- cajry rpaga tlaqra rvu,u'.cacak.org.rs.

O6pa:;roxerre

fpaAcxo nehe rpa4a r{a.{Ka pacmrcano je Jaenu rro3rrB :a yreruhe Ha KonKypcy 3a
cy(funanczparre npojexara 3a ocrBaplrBarbe januor r4uTepeca y oltacmr jaenor
un(poprraucalba Ha reparopuju rpana r{aqKa y 2A20. roAr{Hrr, a y cKna,qy ca llpanzlHraroM o
cySuuaucnpamy upojexara 3a ocrBapraBarLe janHor lrHrepeca y o6nacrra jannor
un(poprraucama (,,Cr. rrracHl{K PC" 6p. 1612016 w 8l2AI7). Ja;ura ro3r4B je o6janres 20.
orro6pa 2020. rogr.rue y nacry ,,r{auaHcre HoBr{He" Lr Ha cajry rpaAa gaqxa
(www.cacak.org.rs) z rpajao je 20 ilaHa, a 3arJbyruo ca 9. uonerrr6poru 2020. ro4rzne. Y
HaBeAeHoM poKy .(ocraBJbeuo je 56 upojex:ra. Huje 6uno ne6laroBpeMeHrax npnjana.

Ha ocnony q.raua 19. cras 1. flpanr,uHr,rxa o cy(pHuzrrrcrpamy upojerara sa
ocrBaplaBalse jannor l{HTepeca y o6:racru jaenor un(poprrrracarra (,,C1. rrracHr.rr PC" 6p,
1612016 u 812017) u qraua 8. cras 1. Oaryre o pacrrcunarry jaeuor rro3r.rBa sa yremhe na
KoHKypcy aa cyt[unaHcllpalbe npojexa:ra 3a ocrBapr4earre januor HHrepeca y o6lacru jaeHor
uu(foprr,rucarba Ha repraroprajH rpa.Aa r{aqra y 2020. roAt4Hr4, 6poj 06-14312A20-1fi oa 13.
orro6pa 2020. roALIHe, fpa4cro nehe rpa4a r{aura, Penrerreu 6poj 06-17412020-Ifi o123.
Honeu6pa 2020. roAIrHe, I{MeHoBano je rpounauy Konucujy 3a oqeuy npojer<ara y o6racru
jarnor uH$opnnucarra.

HaItoH rlporeKa poKa 3a ,{ocraBJbarre upojercara, Ha ocHoBy qJraHa 11. cras 1.

llpanvnnura o cySunaucr{parby upojerara aa ocrBapraBa}be jannor r{Hrepeca y o6nacru
januor IaH(poprvrucarra (,,Cr. rrIacHlIK PC" 6p. 1612A16 u 812017), fpagcxa yrpaBa 3a crpfrHe
[ocJroBe CrcynulTzne, fpa4onaueJrHHKa v fpalcxor eeha rpaAa rlaura, je y qr{Jby
yrepfr.marsa rcflylr,eHocrl,I ycnoBa 3a yueruhe Ha KoHKlpcy, 3arpaxrrila o[, 18 yuecuur<a
KoHKypca Aa orxnoHe HeAocrarKe y AocraBrsenoj AoKyMeHTarIuju, a y poKy oA ocaM Aar{a oA
AaHa AocraBJbar$a o6asemrelba. Ilopeg rora, IpaAcKa )mpaBa je y cxna4y ca qnauonr 18.
crar 3. llpanHnnrara o cy(punaHcl4palby upojerara 3a ocrBapr4narre jaeHor r.rnTepeca y
o6racrra jaeuor uu$oplrracarra (,,Cn. rrraculrr PC" 6p. 1612016 u 812017), upu6anuna
o6aseuteme o,{ Caeera 3a rrrraMly ra Pery.raropHor reJra 3a eneKTpoHcrce ue4uje.

Y cr.nagy ca TIJIaHoM 11. crae 2. flpasutHr,rKa o cy$unancupalby upojerar:a sa
ocrBapl4Barbe januor l{HTepeca y o6:racrvr jannor rzu$oprrrucarra (,,Cn. uracHr{K PC" 6p.
1612016 u 812017), nuje pa":rvrarpan npojenar roAHer oA crpaHe frecHr{Ka Y4pyxerre Canes
Cp6a r{3 perrroua Eeorpag jep yrecur{K KoHKypca naje y HaKHaAHo o4pefeuoM poKy
.qocraBr,ro rpaxeuy goryneH:raqajy.

Y cxla4y ca qraHoM 16. lIpaaIEnHr.IKa o cy$rananczpamy npojer<ara 3a ocrBapr4Bau,e
januor LIurepeca y o6racru jaeuor rzu(fopuucan a (,,C1. rJracur{K PC" 6p. 1612016 u 812017),
nuje pasuarpau npojexar rroAuer oA crpane Y4pyxerra ,rllauanKeto rlasam, jep yuecuax
KoHKypca Moxe roIHerI{ 3axreB sa cy(funanc}rparbe upojerca y r43Hocy go uajeuure 80%
BpeAHocrI{ rlpeAnoxeHor npojexra, oAHocHo najeuure Ao r{3Hoca yrnpfeuor KoHKypcoM.

Y crua,uy ca tInaHoM 17. flpanulr.HrrKa o cy$unancupa[by upojexara 3a ocrBapr{BarLe
januor I{Hrepeqa y o6.nacrra jannor an$opuuc awa (,,Ct. rrracur{K PC" 6p. 1612016 u 812017),
nuje pasnrarpan npojerar rroAHer oA crpaHe AOO ,rPa4uo Jaropo' llnarrr.rqa, jep yrecunx
KoHKlpca r<oju je y rexyhoj KilneuAapcxoj neh Koprrcrr.ro cpe.qcrBa HaMerbeHa upojexrHou
cy(puuaucupamy y o6nacrz jasnor r,rH(popnaucarsa Ha peuy6:lauxou, norpajuncKoM r4

noKaJTHoM HI{BOy, MOXe yrreCTBOBarr{ Ha KOHKypCy Sa CysUHaHCHparse rrcror npojex:ra cauo
jolu je4noira y rcj ro4IaHI,I I{ ro y r.r3Hoc}i xoju, ys cpeAcrBa r<oja je neh go6uo, He npena3r4
80% npe4nocru npojerra.



Ilpojerar roAHer o,q crpaHe .{OO ,rPa4rio Iloxeraoo ffoxera nuje pa:naarpaH jep ne
rcrlylbaBa ycnoBe yrnplene qnaHoM 8. crar 2. .flpanwtHraKa o cy(funaHcuparby upojer<ara sa
ocrBapuBaIbe januor I{HTepeca y o6.nacru jannor un$oprvrncama (,,C1. rJracHuK PC" 6p.
1612016 u&l2Afi), y cMlrcny 4a ce upnjana noAHocr{ Ha rrporrcanou o6pacqy.

Ilpojerar [o.qHer oA crpaue HoerHcre arenqnje <(MHA>) rlaualc, Huje pasuarpaH
jep je Hosmrcxa areuqraja ,,MHA" r{auar, ro cBoM rrpaBHoM o6nnry fipeAy3erHr,rrrra pa,qrba,

a ocHIrBarI Mranour Jllxuh [peAy3erHrax je rpeMr{Hyo, TaKo Aa y crnaAy ca .rraHola 91.
3axoHa o rIprBpeAHr4M ApyurBr4Ma (,,Cn. r.lracHr{K PC 3612011, 991201I, 8312014 - Ap.
3aKoH, 512015, 4412018, 9512018 w 9ll20l9) npeAy3erHr{K rro cr{nr4 3aroua ry6w cnojcrno
IrpeAy3eruvIna vl6puure ce H3 perrrcrpa rrpr.rBpe.4Hux cy6jexara, r{3y3eB yKonilKo HacneAnrrr
vilv t$rar [opoAl{qHor AouahuncrBa He upnjaru perficrpy HacraBar o6aeJ6arra AenarHocrr.r.
Mefyrrarra, y perrrcrpy uuje crrpoBeAeu nocr].rrax HacraBKa o6an.nama AeJrarocrr.r, HI{TE
uocroju o6asemreme o raxnoj HaMepr{.

Harou pa3Marpilrba IE orleHe rprrcrenux rpojexara Ha KoHKypc sa cy$uHaHclrparbe
upojerara 3a ocrBapl{name jaruor r{Hrepeca y o6nacrra jannor rEu(fopuucarua Ha reputopuja
rpaAa rla.ma y 2024. roAr,rHr.r, Kouucuja 3a orleHy npojerara y o6tacru januor
r,rnSopuracan a, uoguera je fpa,ucrorra nehy llpegnor 3a pacnoAeny cpeAcraBa ca
o6pa:,roNemev.

fpa4crco nehe je pil3Morpr4Jro rrpe4Jror Konaucnje !r oAnfruno Aa ce cpe,4crBa AoAeJre
creAehuna frecrruqr.rMa:

1. Ygpyxer+,e,fly,rc rregnja" r{aqar

I]z,'s npojerra .,9auaK Ha AnaH5, og jyrpa go rrpara" je aa rpo: 30 uegujcxux
carpNaja lru$oprlrr.rure rpaf aue 9aqra o aKTHBHocru\{a pa3nar{urr.rx npr{BpeAuux H

lIpyIurBeHLIx cy6jerara Kao Lr flpe3eHraquja croprcxr{x rr KyJrrypHo :aSaesux aorafaja _v

rpaAy. 3nauaj upojer<ra je upequ:Ho npeAcraBJ,BeH a UHi6 H rlrur,He rpyne c)-- conuAlro
4e$unacaue. flogHocralau je y o6aee:u Ia IocraBH peBunrrpaHu 6yuer upojerra.

2. Ygpyxerre rrEno ra4pyrat' rla.rax

Teua npojexra 20 rpunora y npojexry ,,Ey4yhHocr je y oprancxoj nporaseogrrrao' je
eKo oAHocHo opraucKa [pol{3BoArba - Ibene rIpeAHocTLI I4 LBa3oBLL OntrC upojexra nuje
npeIIIl3Ho aat, aJrpr je sHa.raj npojerra ao6po paspaleu. I]ur npojexra je go6po rocraBJbeH
Kao Ia [naH peanrsaquje . aKTLrBHocrr{. Ifinrenu lr HHAr{Karop[ conr{Ano 4e(prarulcaHrr.
IloAnocranaq je y o6anesr Aa AocraBr4 peBr4rr{pauu 6yger npojerra.

3. OO ,,qA MTB relenuruja" Ilaqax

Terraa upojeKTa ,,ILuxona 6y4yhHocr 3aBr4cr{ caMo oA Hac - cauynajlro Haruy Aerly" je
npenenqnja 6olecra 3aBI{cHocrH KoA Aerle r4 rLr4xoBa 3aruTr.rra Ha rrrrrepuery. 3ua.raj je
reMerbHo ypabeH. I{rlr je uoseharbe ranQopuucauocrr{ xaxo 6ra ce AorpraHelo npenenquju
AI4ILITa-IIHoI HacLIJba Ia 6onecrra 3aBr{cuocrr{. I{rarrne rpyle rr aKTIrBHocrvr Ha npojexry cy
coJII{AHo o6pastoNene. flpojerar je o4pNrar. flo4Hocra.naq je y o6ane:u Aa AocraBlr
peBr4Ar4panra 6yqer npoj exra.

4. Ygpyxeme Ynuja MJraAr{x rfaqar

flpojer<rona ,,Mna.qra rao npr{Mep una4ralra" je npe4euleuo 10 .rrauaxa u 2A

$ororpa@rja o ycreuHLIM MnaAr4M iby.{r{Ma ao 30 roAr{Ha crapocrr.r. Tenaa je o4 :nauaja u
xpos upojexar 4o6po paspaleua. 3nauaj rrpojerra je uoruyno rr .{erilbHo o6pastoxen. Ilur
upojexra I{ IIITJrHe rpyfie cy go6po ge$uriucane u npeqr43He, a pe3ynrarn r{ r4nAr,rKaropu



.{o6pu, raKo Aa je npojerar o.qpxfl4B. llo4Hocu:rau je y o6aeesir Aa nocraBu peBr.urrpaHr{

6yrJer npo.jexra.

5. Be6 nopra,ru rrKad.rrapuer" rla.ram

flpojerar ,,HoBa HopManHocr" upe4Brzba uzpagy 15 ay:ropcxr4x reKcroBa npaheHux
(fororpa(pzjaua, roju 4ajy oAroBop Ha rrr4rarbe KaKo ce rpallayu Mopanuuxor orpyra
upranurcanajy Ha HoBa rrpaBlrna rroHarrrarba noja nalrehe nau4eilruja Kopona Br,rpyca.

IloAnocuraq je y o6anesr4 .4a AocraBr4 peBlrrr4pauu 6yqer upojerra.

6. AO() ,rKou:yu,rae" Yxrue

llpojexar ..Ogpxuna noibonpnBpera rpa.qa HaqKa" ce 6anlr noJbonpuBpeAur.n{
TeMaMa rcoje cy og auauaja 3a craHoBHurrrrBo r43 pypanur{x renoBa r{aqxa. I4uaqe upojerar
oSyxeara ilpon3BoArby rr eMr{roBame 100 ue4Njcrax calpxaja y pa3n[iq]1r]1M reJ'reBa:Njcxulr

dropuaua.

7. AOO ,,Kon:yrr,raeo' Yxflue

llpojexar ..9a.{aK Ha 4,'raHy" o6yxeara nporr3Bo.4r{,y 150 rercroBa npaheui.rx

$ororparfrajaMa o arryenHuNr reMaMa u: o6;racru rrpr.rBpene, rror'bonprrBpeAe, rypr.r3Ma.
Kynrype Ir ApyrrrrBeHor x(r.rBora. uu$pacrpi/KT,vpe. clopra n sa6aae, 3rpaBcrBa u coquja,rne
3aurrure H 3a[rrrire xrrBorHe cperr{He. flpe4:roxene upojexrHe arrr{BHocru nogo6He cy Aa
ce ocrBapr{ januu HHrepec y o6"rracru jannor au(ropvucarra. Ilo.{uocunau je y oSane:fi. la
IocraBr{ peBrrArrpaHu 6yuer npojerra.

8. AOO ,rMatrix media" rla.rarc

flpojexar .,M;raga crpaHa rpaga" npe;1nnfa [por{3BO.{Ey r{ eMr.iroearbe 10 er,rucuja
HaMerbeHlrx yuanpefer+,y no:roNaja Mna.{}rx. llpojerrou je jacuo 4erpunucaua ur{J}r{a rpyra,
a rt'eloBa peanu:aquja [o/Icrurre Nr,rrale Aa ce aKTuBHo yr-rbyqe -\'pelraBarre npo6:rerra xojn
r.ix Myqe. flognocu,rau je y o6aeesu ra AocraBr4 peBHAIlpaHN 6yuer- npojexra.

9. Ygpyxerre,Pe{.rrercrop" rlauarr

fipojexar ."Ilpeneuqrljou tro 3,Tpan:ra" o6yxeara 2A reKcroBa npahenr.rx

$ororpa$rnjaMa r.r BHAeo ca,(pxraielr. Ha reN{y 3,qpaBcrBennx rrperropyKa r.i caBera reKapa
raro 6u ce car{,vBaro 3ApaB.l6e y BpeMe enr.r4euuje Koeul 19. Teua je arrye:rHa. youen je
:uauaj pea:ru:aquje npojexra 3a ro.[u3aru e cBecrrr rpaf aHa ]' rpeBeHrr.reHoj 6op6u npor]TB

Br.rpyca KopoHa. llpeno:Har je rlu,ts u yruqaj npojexra Ha lpyrrrrBeH).,' :ajelHuq.v.
llo4uocu:raq je y o6aee:u Aa .focraBu peBa.{HpaHr.r 6yuer npojer<ra.

10. AOO ,rCryguo M'o rla.ran

flpojexar ..Y .{aqaHcxoM arapy" npegsutla eMuroBame 48 paAr.io euucuja Ha re\{y
rrar{aHcKux ceJla. ca uI{J'beNr r{crpaxlrBama n nH$opNrucarra o rpeHyrHoM cralby, Irolpe6aua
u Herocraur{N{a y ceocxoM norpyty u uoreHquja.ruMa :a pasnoi pypanHr4x o6:racrr.r
qaqaHcKor rpaja. E:relreuru npojexrne npujane cy ao6po KoHrlrlrr{paHu H pa3palleuu, lr:
roinx ce yoqaBa npojenrHr.r 3aAarar. flo.qnocu:raq je y o6ane3r.r ra AocraBH peBurr.rpanr4

6yuer npojer<ra.



11. Be6 ropraJrn'oflpecc.rrn4ep" rlauar

flpojerar ,,Kylrypa ceharra * ceharrena nporr,rB za6opand', upe4nHfa :a3pa1y H
o6jasrsvrr;awe 20 TeKcroBa o xr4Bory 9a.raHa y ABaAeceroM BeKy vt3 yrna o6rauuor
rpalanxna. Unrr upojerra je jauro 4eSuruacaH a :ua.raj upojerra je ycxnalen ca rIr.rJ6Hr{M

rpyna:r,ra.Oflfic aKTI{BHocrr{ je 4erzuruo pa":pa$en. IloAnocunaq je y o6aeerra Aa AocraBrr
peBr{Aupauu 6yuer upojerra.

12. Crygwo 3a BrrAeo rpoAyrcrlr.rjy u Sororpa$crce ycJryre ,,Eyc n.nycoo tlaqarc

Ilpojercar,,Mra,4ocr je cyuep - rrcropr4crn je" o6yxnarausp4y ra o6jan.nuearce 5 ne6

$ertona n je4uor AeceroMl{rr},THor AoK}MeHTapHor (fraruraa o ycrrerrrur.rM MnaAr.rM JbyA}rMa y
pa3nkril4'il4tra o6naqrurvra. I{rar upojerra je jacuo HasHaqen, r{ y cKnaAy je ca npe4erafeHurr,r
npojerruraM ar(TI4BHocrI4Ma. I]nmue rpyre cy rpaBr{JrHo ogpefene. lloAlrocu:raq je y o6asegr
Aa AocraBr peBn,{upaHu 6yger upojexra.

13. AOO ,rCrygno lJoxep'o rlaqarc

Ilpojerar ,,,{pora, HE" upe4nula enau:rosarLe 40 rpoMr.rHyrurax paA}ro frprnora, Ha
TeMy rpeBeuquje napxorraauuje. Pearusarluja npojerra gonpanehe rona3arby cBecrr{ xr.rreJba
r{asra o IrrrerHocru roje yrorpe6a HapKorr{Ka r43a3}rBa. flpe4.noNene npojer:rue axrr.rBHocr}r
cy nogo6ne .(a ce ocrBapr4 januu [HTepec y o6racru jannor un(fopnaucarra. lloAnocunaq je y
o6ase:E Aa AocraBr{ peBr{ArrpaHra 6yger upojexra.

14. AOO ,,Radio Xanaduoo r{aqarc

llpojer<ar "llpegy:erHurllTBo u3 xeHCKor 1'ura" npegnu!a eMr.{roBa}6e 2A
jeguovaconnax euucuja Ha reMy rroAr{3ama cBecrr.r )r(eHa ,{ uoryhHocrr{Ma noKperarba
npe.qy3erHurlKe AerarHocru. Tena je og :nauaja 3a HaBe.[eHy ur.r"rbHy rpyny, a axrr4BHocru cy
ao6po pa:pa!eHe. Ilonsocu,rau je 

-v o6aee:lr .{a rocraBu peBurupaun 6yger npojerra.

15. AOO ,,rla.raucrcfl r,rac" 9a.rax

flpojexar ,,OHH cy 6yrryhuocr r{aqxa. :ac:ryxyjy uraHcy" npe4erifa o6jan,nr.iease 30
TeKcroBa pa3Hrrx xaupoBa. ca qlirbelr ra ce uannpajy npo6:relrr.i ca r<ojurra ce MnaIE
cyouanajy npnnr{KoM [orpare 3a nociroM, Kao r.r norpe6e [pl{Bpe.qe 3a oilroBapa.jyharr
KaApoBr4Ma. Ter,ra oI :ua.raja 3a xoxanHy cpeIHHy a npr.rMapHr.i uu,n je aAeKBarHo

4ecpuuucau. Ilo,lHoculau je y o6aee:r ra rocraBu peBruupaHu 6yuer npojexra.

f6. AOO rrrlauancrcu r,rac" Ila.rarc

flpojerat ,,@ep u:rej ca npnpo4ona" npe4rufa o6janruname 25 :rexcroBa pa3rlrqurux
xaHpoBa, Ha reMy qecrrrx eneMeHTapur.rx HenoropLa 14 npo6.neua y cr4creMy 3arrrrr4Te
xI{BorHe cpeAr.rHe y rlaur<y. Peala:aqvjon upojerra yxasyje ce Ha suauaj yKJbyrrr{Barra cBHx
rpabaua y pelraBalLe eKoJIoIIrKr4x npo6renaa. llprauapHe r{ ceryn.qapHe rIr{JbHe rp}rre cy
4o6po KoHrII4rII,IpaHe. Iloguocr.rnaq je y o6areau Ia AocraBr.{ peBrdAr{paHu 6yger upojerra.

17. Areuquja :a rasnajMJ'br.rBarbe paAr{o, renern:ujcKe rr re,rerouyur.rrarluone
orrpeMe, pemJraMy v [porrarau4y rr3nyq[ raJ,raKcrrjeto 9auarc

OcHosHa ugejav reMa upojercra Olfl ,,Mranraqa flanroBrah - lllxo.na ca rpa,4nqrajouo'
je gorcynreHrapHlr Sunrnr o Ouronnoj rrrKoJrr,r Munrzqa llanronuh, jealroj o4 najcrapujlrx
mKoJIa y rpaAy. 3na.raj npojexra je ao6po rpr4Ka3aH, Kao u rlr{Jb r4 rIr4JbHe rpyre. Onrac



aKTHBHocTI{ Koje he 4onecru Ao peilLI3allaje upojema cy reMeJrne ra 4o6po rpeAcraBJbeue.
IloAuocrrarl je y o6anegra Aa ,{ocraBr.r peBr,rAr4paHu 6yqer: npojerra.

18. AOO ,rllu{o 24 vegua'oBeorpa4

Telra upojexra ,,Tajue Hapo4Hor nryseja y 9aury" orneAa ce y caMoM Ha3r4By r4

ao6po je rocraBJrena, flrraHrrpaHo je 10 renenu:ujcr<rzx ue4r.rjcrnx ca4pxaja
zn$oplraruBnor, AoKyMeHTapHor, KonaxHor runa y rpajarry ol, 25 MEHyra. Megnjcnu
ca4pNaj 6uhe euutoBaH Ha rporpaMy TB I,InSo 24,14u$o 24 ruryc, Te Cry4rao B. Cea
eneMeHTI4 upojexra cy 4o6po [ocraBJreur,r. llo4Hocra:rarl je y o6aeeeu [a AocraBlr
peBlrAlrpaHra 6yqer npoj exra.

19. Te.nenu:nja,fa,rancuja 32" AOO rlaqarc

Tenra npojerra ,,TB uu$opurarop - Peq Br,rrue" Ar{peKTHo ce na4oresyje Ha
IIeHrptuIHy, AHeBHo un(popuarueny erraucujy TB Irln(foprraatop reneBrasaje fa,rarcuja 32.
Ilpojerar: je sauum;reH raKo rc I20 reroMlrHyrHrax caApxaja upe4cravmajy cnojerpury
HaAorparlby oHI4x rpldnora rojz ce cBaKo.uHeBHo rrnacvpajy, aru roju r{sasoBy uajnunre
raxlbe s6or cnoje aKryenHoc'tr4 uIrH zuataja 3a JroranHy cpeAraHy. fpalanurvra he 6mtw
onroryheno ga no4po6nuje 6yay un(fopnaucalfi o arryeruoj reMr{ AaHa Kpo3 crape aJrare
HOBI,IHapcTBa, I,IcTpilKLIBaqKI{M flpl{cqmoM. UIar upojexra Kao rr qIrJbHe rpytre, cy Ao6po
paspalenu Ia 4e$IanIzcalvr, a olprc arTrrBuocrpr yBepaBa ga he 3aucra u Aohra Ao [naur.rpaHe
pea-rrrasaqnje npojerra. Ocurr rora, alJrfiKarrr raMa rexHr{qKe r{ KaApoBcKe noreHrlraja,re.
IloAnocranaq je y o6asesu ,(a AocraBr,r peBr4Aupaura 61qer npojexra.

20. Arenqr.rja ra [porr3BoArby aygr{o-Br{3yeJrnrrx rpor.r3BoAa ,rAVN * production65
Uaqarc

Ilpojenrou ,,r{a{ancre [nanlduapcKe cra3e r{a.{ra r{ oroJrraue" rlraHrapaH je cepujan
oa 9 TB euucuja y rpajamy ot 25 Mr,ruyra o oeoj reMr,r. Kpos rvre4ajcKe calpxaje 6rhe
rrpoMOBlIcaHH I{ 3ApaBI{ CTLI.IIoBI4 xI{BoTa I{ yIIo3HaBaIse ca [pI4poAHI{M JIeIIoTaMa OnOr xpaja.
Y upojexry je unauupauacapa1rua ca llnasanapcrrrM ApyrrrrBoM,,Ka6rapo'ras r{a.rKa. 3Hauaj
upojerra je ao6po o6pa:noxeu, IIr{Jb pr rIr.rJ}He rpyre [perIH3Ho 4e$HHracane, a orrr{c
aKTLIBHocTLI AeTaJbHo ypafen. Pe:ymar:u Lr Lrnp.vrKutop]r cy MepJEr{Br.r. llo4nocunaq je y
o6asesr Aa AocraBr{ peBr{Ar{paHu 6yuer upojexra.

21. Kranervrarorpa$uja I{ Br.rAeo rpolr3Bo4rba,rArpo jacrarc upogyrcqrjato tla.rar

flpojerar noA Ha3LIBona {oxyueHTapur{ Sur* ,,XHKa Manc - yruqajuu qar{aHcru
najap" noAp3peBa cul4Malbe rI eMr.rroBarbe roKyMeHTapHot Sunua o l,ruqajHoM qaqaHcKoM

Baiapy Xueopagy Maxcaruonuhy. Peq je o opr4rr.rHanHoM 3aoKpyxerroM lregujcxou
caApxajy. Y $r.Im,ry he 6nr:ra o6paleu xr{Bor vpa[, oBor yMerHnnaLr rreroB suauaj u yrraqaj
Ha KynrypHy cIIeHy rla.rxa. KJbyrnrz.4enoBr4 upojer<ra cy lo6po rocraBJbeHvr, arrrra1krpaua je
pea,tusaqnja, )TJIaBHoM Ha repuroprnjrz r{aqxa }r ofrrrrrr{He fopmu MznaHonaq. Ouuc
aKrl{BHocrra je 4o6po parpafeH. flo4nocunaq je y o6ane3ar la AocraBr{ peBraAr4paHra 6yqer
upojer<ra.

22.Kunewtarorpa$raja rr BrrIeo [por,r3BoAma rrArpo aHTeHaoo r{aqarc

Kr.lneuarorpa$vtja I,I BLIAeo npoll3BoArla ,,Arpo arTetta'', [peAnoxr4na je upojexar:
"TB cepujan Irlurnysunuuu o6pa^:oBar6eM 4o je4narzx maucu'o rojn he 6uru enanroBaH Ha
rporpaMy TB fanaxczja 32. {H.nna rpyra cy ropoArlUe y rcojurvra r.rMa AeUe rr3

MaprI4HiInI43oBaHLIx rpyrla. Borrrau rau$opuucarreM Te uopo4uqe he 6utu ocHaxeHe.
Ceprajan upe4nrzla 2 ewmcuje y tpajany ol, 45 Mr.rnyra ra 4 un$opMarr4BHa npra:rora. Cne



ocTar're KaTefoplrje flpojeKra cy connAHo [ocraBJbeHe, a orrlc aKTrlBHocr]I ,vBepaBa Ia he
nnalrupaHo u 6utpt peanrr3oBaHo. llogHocli,raq je y oSase:u .qa ;1ocraBx peBr.rAr{panr.r 6yuer
npojer<ra.

23. AOO,Adria media groupoo Beorpa4

llpojexrorvr ,,{a.{aK ,r3a3oBrr uari4enauje" upe4roxeHo je 10 TeKcroBa

raH$opnar:HBHor KapaKTepa pr ro o6janmnnarreM y eneKrpoHcKoM pl3Aarly ua cajry
ecrpeco.pc. Uum je 

^a 
rpafaHrarr,ra r{aqr<a 6yry nonylenu rue4rajcru ca4pNajra o

cneqz(puuru.rM aKrr.rBHocrr4Ma uncruryrlr,rja u ycrarroBa y rpaAy y rlorneAy 6op6e rporLIB
uan4eruraje. Ilpuuapne r ceryu.{apHe rpyre cy ao6po o4peleHe, Kao Ir orr4c aKTI4BHocrIr.

IloAuocuraq je y o6aresu ,4a AocraBr{ peBr.rAr.rpanN 61rJer npojerm.

24. ilOO,,Mondo inc" Eeorpag

Uu,n npojexra ,.9auax aKryeJruocrll" je ge(fuuucau Kao nolrr3arle HrIBoa

uutpopuucarra jannocru o aKrye.irHuM rerrraBalbr{Ma or :uauaja 3a xr{Bor rpalaHa r{a.{xa.

flpe;renfeuo je 10 uegujcxux cagpxaja. Ouuc aKrrrBHocra je co:uzlHo rrpr4xa3aH" Kao H

pe3,vnrara rr r4HArrKaropr.r pe3ynrara y npojexry. flo,{uocu,rau je y o6aeega r,& ifocr&Bri
peBr4.qi{paHr.r Syue'r upoj exra.

25. AA,rHoBocrfio' Eeorpag

Bevepn e HoBocla flocpe.{clBou npojexra ..Ayro-nyreBr4Nra .qo npr4BpenHor rryAa",

npe4erafaiy o6jae,rueame cneur{ja-rrHor AoAarKa r<oju he o6pafuBarpr reMe Be3aHe 3a ayro-
uyr ".Mu:rour Be:umu", HaKoH uuje u:rpagme je r{a.rax nocrao cao6pahajuo r{Bopr.{urre y
Cp6uiu. Cnpxa je uuSopnrucarie rpafaua, noreuquja,rrHr.rx raprHepa o yJlararbrcN{a y oeaj
rpa4. llraur4paHo je urrauname cnequja,rHr{x Ao.qaraKa Ha ,[ crpauuqe ]'' Trrpax,v or 90.000
nprrN,repaKa Beuepn ux HoBocrr.r 3a cBa rr3rarL,a. llo4Hoculaq je ,v o6aee:Lr ila nocraBu
peBruupaHu 6,vuer npoj exra.

26. AOO,Te.uenuruja Teleuapn6o rlaqarc

Ilpojextou ,,Cepzja-r euncaja o aKTyannocrr{Ma rr3 cBera rroJborrpraBpeAe - BpeMe 3a

ceMeoo rrJraHlrpaHa je pearrasaqrEja au(fopMarr{BHe u eA}.Kar}rBue elrucrzje o axTyenuocrr{Ma y
rloJrorlpl4Bpeilvr Lt arpo6usnvcy. Eruracuja 6s 6ura uocsehena o,upNunoj n ir,rogepiroj
rloJbo[pr4BpeAr{ Kpo3 156 uerurjcKrax caApxaja, og Becrrr, rpeKo ennucuja r4 npoMo ([umvrona.
3nauaj upojexra je nornyno, AeraJEHo r{ ca nyuo rrorararca o6pa:Jroxreu Lr r{craKH},T.
Ar<rzsuocil4 cy Bpno reMeJbHo o6pa:roxeHe ca HacJroBr.rMa cBaKe o4 eullcrzja r.r reMoM xojona
he ce ucra 6asuua. Pe:yrrarb vr unp;Lrnaropr{ 4o6po 4e@ranracaHrz. flpojexar je o4pNun jep
rrpe.qcraBJba HacraBaK yclerrrHor cepraja,ra "Bpeue 3a ceMe" rcoju je 3artoqer 2013.

27, IOO rrTerenusuja Te,reuraproo rla.raK

Ilpojerar ,,fnauraje o MJraAr4Ma y cuopr:yo' o6yxrara cepujan BraAeo ra reKcroBa 3a

nopraJl o pary cloprcKllx KoJIeKTraBa, cloprcrr4M aKTr{BHocrr4Ma lr opraur{3arluje cuopra na
noApy.dy rpaAa r{a,{xa. llnanzpaua cy 54 rrae4ujcra ca4pNaja (18 ar,r4eo npulora, 9

cnequjarus6sa{rlrx etrucwja,9 nporuo $anuon4 18 rer<croea ca frororpaSuja:r,ra-sa noprar).
I{urr je ao6po 4e$uHmcaH, Kao r.r pe3ynrarh kr krnw{Karoprr a upojerar je o4pxrae.
lloAnocararl je y o6ane:r4 Aa AocraBr{ peBr.rAr4panu 6yqer npojexra.



28.I{enrap sa nnQopMr.rcane, Kyrrypy H pa3Boj AeMoKparuje ,,.[upemTr.rBa66
rla.rax

Tetra npojexra ,,3nauaj I{ yJlora JIoKaJrHr{x y4pyxema oco6a ca r{HBaJrr{4ureronr" je
aKTyenua I{ BpJro :na.rajna. Cnpxa upojex:ra je xpeapame pr rJracr{pa*e 27 rvre4ujcxux
ca4pxaja xoju cy HaMerLeHx, rlpe cBera oco6arua cakrnBuruqrrreroM. I-{um u rIr4JbHe rp}rrre cy
4o6po 4elpuuzcaHIa. 3uauaj upojerra je gura-mHo o6pas:roxeH, a o[]rc aKTraBuocrra 4o6po
nplrKa3aH. Peyltarr.r I4 I,IHro4Karopra cy 4o6po 4eSranucaHra. Ilo4nocunaq je y o6anesn 4a
nocraBrr peBr.rAr,rpaHu 6yge:r upojerra.

29. Yapyxeme rvregr.rja u *re4ujcrrrx pagHrrrca

llpojemona ,,Me4uju - o6jexruBHo t4Jrlr rr,rqHo'o rpeAnox(eua je oprauusaquja 5
ce.qMlIqHI,Ix tpu6una Ha xojurraa he yqecroBarr.r [peAcraBHrarlr4 uegrja, rrae4ujcrux
yApyxelba, npeAcraBHI{III4 JIoKanHe caMoyfipaBe irnu u yrneAHr.r rpa$anu xoju cy ce HarrrJrr.r

Ha MerH ,, JlrruHononxe". Pe:yrrarr{ oBor npojexra 6uhe o6jaeJbeuu aa cajry YMMP-a.
3Hauaj npojexra je 4erzuruo o6pa:noxeH, rIr{J6 4o6po 4e$NnucaH Kao u flpr.rMapHe r4

ceKyuAapHe III4JrHe rpyrle. Ouprc arrr,rBHocru je 4era-nuo paspaleH. IloAuocrzraq je y
o6asesu Aa AocraBr4 peBr4Ar4pturz 61qer upojexm.

30. Ilpranpegno Apymrno o'I3Coo rla.rar Uaqarc

Telra upojexra ,,flro4Ha MopaBcxa 3eMJEa" je n:ro4lra MopaBcKa 3eMJEa Kpo3
eohapcrcy II roBprapcKy rIpoLI3BoAlby, ca [epc[errr4BaMa y3 HarnacaK Ha yApyxr{BarLe,
rlpoMeHe coprHr{x ilvtcrvr, xopumherre noAcrr4qajuux cpeAcraBa. Cnpxa npojercra je
I{crpaxr{Bzl}be cralba y [oJbonprnpe4noj.npor{3BoArlra ca uoce6HHM ocBproM Ha nohapcity a
rloBprapcKy, rlnacMau HoBI4x 4ocrrErnyha urn,I{nrr u rIrrJEHe rpFre cy ao6po 4e(pnuucauu.
Yo'IeH je Hcrpaxl{BaqKl{ paA y Be3r.I ca noreHqrjaluMa Be3arrr{M 3a rcuy upojexra.
Ilpe4nraleno je 30 ue4rjcxrax ca4pxaja xojra he 6uru oljau.rbeHu Ha rroprirny Arponpecc
roju uua BenIaKy ql4TaHocr. Onuc arTr4BHocrra je 4era-nno paspalen. llo4nocranaq je y
o6aeesz Aa AocraBH peBr{Ar.rpaHu 6yger npojerm.

31. Cnr.r*rame Ir r{3AaBaEe 3BfrHrrx 3arrfica rr My3r{Ke 6oKymuneco'fipujenop

Ilpojerar ,,Hapo4na [ecMa - racropuja caAarrrrbocr ra 6y4yhnocr". Cnpxa onor
upojerra je npaharre crapl,Ix Bpe.qHocrr{ y BrAy HapoAnor necHr,rrrKor crBapanilrrBa Ha
rlo3opHllqy. To he ce noculhra rpoll3BoArbona 30 ure4ujcrax cagpxaja y (popnara rplrnora,
reKcroBa r.I $ororpa$uja. IIpoLI3BeAeHr4 uegrajcru cagpxaju 6zhe o6jaubeHlr Ha roprany
,,3nyqra Cp6uje". Arr:Lrenocrra upojercra cy Aeriubuo paspafenra. floAuocunaq je y o6aneru
Aa AocraBlr peBr,r.(upaHn 6yqer upojerra.

32. lelarnocr HoBrrHcrcrrx areHqnja rrlln-MeAr{a.Her,, rla.raK

Tenra npojerra,,r{auaK - rIpI{BperHH rIeHTap Moparu.rr<or oKpyra: crpaHr{ ra Aouahu
I{HBecropla 6rapajy rpa,{ Ha Mopanu sa cnoje fiocJroBarbe" je creo6yxBarHa r4 noApa3yMeBa
KOMIIneTHy aHaJILt3y cBLIx rpI.IBpeAHI{x uoreHqlaja,ra rpaAa rla.rxa cA aKrIeHToM Ha
nponroqrajy crpaHl{x u 4ouahrax mrnectuquj a) auwt, nrro je BetxHo, u unoeaquja xoje AoBoAe
Ao crBapalf,a uono-rrHraje 6usHac KrlrMe y rlaury. flnaHrapano je 25 wegujcxrax ca4pxajauuju
je qulr 4o6po 4e(funucau. I{rmue rpyre cy :raxo!e, 4o6po 4eSranucaue, upojerrne
aKTI{BHocrI{ cy AeriubHo paspalene, a pe3ynrarr4 H r.rHAraxaropr,r pe3ynrara o.qnr{qHo
rrocraBJEeHra. llolnocunaq je y o6aneau Aa AocraBH peBr{Ar.rpaH[ 6yger npojexm.



33. Cryauo ra Soro, BrrAeo rr rocr upogyrcqujy r4s cry4zooo rla.rarc

Ilpojerar ,,Hau AaH * xl4Bor oco6a ca rrnaurvr4r4TeroM" je renrerHo ra os6zJEHo
paspalen v yilLrBa noBepelre Aa he raKo rr 6mru pettu3oBaH. llpojexrou je nnanupaHo rrer
rlpl{nota ca [peBoAoM Ha 3HaKonuH jesrar< u joru 5 nesasucnr4x HoBuHapcxr4x reKcrona. I{zrs
upojexra je raH$opul4calbe jarnocru o xrlBory lr fiperpeKaMa Ha roje naulase oco6e ca
I{HBiuII{IIrreroM y pypanHrrM cpeAHHaMa KaKo 6u ce cMarbr{na Ar.rcKpuMraHaryuja ti
un(foprr.rraca-uo o IbI,IxoBIrM ne4aha:raa. Ilzmre rpyfle cy jacuo 4e$uuraca.ue, Kao tI
aKTr4BHocrra. IloAnocu.uau je y o6aresra Aa AocraBr{ peBr4Ar{paHn 6yqer npojer<ra.

34. AOO ,rrlBopam" rlaqax

Ilpojerrol,r ..{a crapocr 6,vae rera" [naHrrpaHa je pea:ru:aqnja HoeuucKrlx reKcroBa
roju he ce reN{arcKl{ laenru npo6,'rel,rou oryf euocra. n:o,uaquje. crepeorr.{[]{r{r.{
cxBararLrlMa crapocrl{. Uz"n je 4o6po ,1e$riuucan, Kao r{ urrJbne rpyne a pe3yirrarrr H

L{HIIrKaropH HeIoBoJBHo paspafeuu. MegiljcKr.r caApxajH 6uhe o6ian,renn y r.rHrepHer
Ir3.{aliy 9eopax Becrl{ LI y or(Br.rpy rpr{ evruorje Te,reuapx [porpaMa. flo4Hoculau je y.

o6aee:n .qa rocraBlr peBuAr.ipaHu 6yuer upojexra.

35. Crygro Ba Br{Aeo rrpogyrrlrrjy,,faunc 03200 rlaqar

Ilpojerctou ,,TB euracraja MO cropr" je npe4uufeHa npo4yxrlrja ran$opnaarrauror
cepuja.na oA najnaarre 4 TB euracaje ca rlrrJreM a(pupuaquje cflopra oA JroK€urHor,
perrIoHilnHor I,I peny6Jrx.rxor snavaja, Kao r4 npouoqajy 3ApaBrrx crr{JroBa xr4Bora pr

crloprcror crBapanamrBa KoA MnaIllx [ocpeAcrBoru uu$oprvrvrcarsa o flporeKnranr u 6y4yhunr
crloprcKuM Aorafajuua I43 noKtulue cpelr{He. ENrraroearbe ca4pxaja upe4nraleuo je na
rlporpaNdy Te fanarcuja, B TB n COC Kauan. Ilprrr, Kao r.r rpflMapHe r{ ceKyuAapHe rlr.rJbHe
rpyre cy 4o6po 4e$Iauucane. Arrransocrr4 cy KoHrIr,r3He r,r jacne. Peaynraru r4 LruAr{Karoplr
rarlHo 4e(puuucanu. flpojerar: je o4pxIzn. floguocranarl je y o6anegu Aa AocraBr.r peBkrtrvpalyr
6yrJer upojerra.

36. AOO ,rO:oH Me4ua" Ilaqan

Tel,ra npojer<'ra ..Jluqnu nparl4ol{u" cy Jr}rrrHrr rrparr{ouu .{eqe ca cMerrba\{a y pa:nojy.
Cnpxa npojexra je,qa ce rpafanu qa.Ira uu(roprnuruy o HaqrHv $S,urqnour.rcalsa oBe c:ryx6e
Kao II noreruxohalra ca xojuua ce oBH ,B.vAr{ r.r }br.rxoBr.r x:riljeuru c,u..-cpehy cBarorHeBso. 3a
Ty HaMeHy, npojerrorr cy InaHITpana 14,ue4ujcr<a ca4p;xaja, oAr{ocHo HoBT4HcKHX reKcroBa
pa3nvqillvx )I{aHpoBa. or LiHTepejva, u,rauKa Ao penoprax(a. a:neurraja H Becru" 3navaj u
qum npojeKra cy npeuu3Ho Aa'rI{. Kao r.r {r.rJ,bue rpyne. Axrunnocru Ha npo"jexrl, ce
nox:iana.iy ca rpa$axoHoM It rpeulr3Ho cy nnaHr4paHe, Kao H pe3ynrarr.r H r.lHAuKaropir.
lloguocu,rau je y o6ase:u Ja AocraBr.r peBr4rupaHu 6yuer npojex"ra.

37. AOO ,,O3oH Me4ua" rla.rar

llpojerrorra ,,9auaucKo xeHcKo rrpeAy3erHkrrrrrBo eKoHoMcKo, coquja-niro pt

ApyrrITBeHo ocHaxlrBalbe xena" je npegerafeua npogyxrluja u oljana 20 reuarcxux
TeKcroBa o qaqaucKoM xeHcKoM rrpeAy3erur{rrrrBy. floce6nu aKrleHar annr{KanT craBJba Ha
eKoHoMcKo, corlrja.nHo kI ApylrrrBeHo ocHDKr{Barbe xeHa. Telra opHrr.rHiurHa u alcryemra.
Onuc :uauaja upojerra yBepaBa y orpaBAar{ocr rlr.rJ6a r<oju je 4o6po 4e(prauucan. Ilpojextre
aKTI{BHocrI4 cy Morne 6uru Milno AeraJ'bHraje pa:pafeue, aJrr4 To He yrvrarryje BpeAHocr
npojexra. Pesylrar:ra I4 I4HAVKaropr.r rpequsno 4e$zHucalvr. flpojerar je o4pxun y
rrorrryHocrrr. IloAnocu:rau je y o6asesu Aa AocraBrr peBr{Ar4paHu 6yger upojerra.



38. AOO'oTelevizija GM plus cable'o ldprru Mra.rranonau

flpojercrou ,,XeHcro npeAy3erHraruTBo y Mopaeuuxou oxpyry" je npe4nnlena
upoalruluja 20 vrctajcrux caapxaja (10 rB euaczja v 10 rB rarera o xeHcKoM
rpeAy3erHr4rrrrBy Moparu.rror orcpyra). Uprrs npojer<m je 4o6po 4e(funucan Kao r{ rpr,rMapHe
rr ceKyu.4apHe rI[JbHe rpyrre. Ax:rxsHocrr4 cy reMeJbHo ]r AeraJbno o6pa^:.noifieHe, Kao pr

pe3ynrarr{ kr raHAr4Karop[. IIo orleupr Kourzcraje, npojerar je oApxr4B, nefyruu, y
rlepconiuluoM Aeny, 6y,ger je npe4rarr,reH3r.roHr{pan. flo4nocaraq je y o6anesr.r Aa AocraBr4
p erlz4lzp alra 6yu er npoj erra.

39. Kuuervra:rorpa{nja r{ Brueo [porr3Bo.qn,a ,rArpo KapaBaH cp rrpoAyKrlrjaoo
rla.rar<

llpojerrorrr ,,Arporapaeau - 9a.rax 3alaAHo rroMopaBJbe" je rrae4rajcrr{ ca,qpxaj roja
he 6uru KoJrzD(Hor rtrrra) cacraBJbeH oA npflnora, pa3roBopa, unrepnjya u wajaea. L{iarr
upojeroa je 4e(pranucau Kao uegujcra nporr.roquja ycrerrrHrrx roJborpr4BpeAHr{x ra3Ar.rHcraBa

u raH$oprraracarre o pa3nwrqkrrt4M acrreKTlrMa rroJborrpr,rBpeAHe rrpou3Bo.{rr e. I-{n.nue rppre cy
[peqr.r3He, a orrr4c aKTr{BHocTra ua upojercy Aera"rbno paspafen. IloAnocunaq je y o6anesu 4a
AocraBr{ peBr{Ar.rpauu 6yger npojerra.

40. IlpourBo"qrba re.nenu:njcmor nporpaMa rrKa4apt' IIIaGaq

Teua upojexra ,,Cp6uja y KaApy - r{asax y Ka.qpy" cy rpupoAHe rrerrore, rpaAr{uuja,
o1mtajw lr Apyre neuarepujanue Kynrypne 6aurrune Ha repr{ropzju rpaAa r{a.nca, aJwr u
:nauaj ran(ppacrpyxrypHr.{x npojer<ara r4 r,rnBecrlrqujazapa^:noj Typrr3Ma, aJrLtv rleJror ga.rra.

flpojextoru je unanupaxo Aa ce y poKy oA Meceu Aalra cHrrMe 2 peuopraNe ,,Cp6raja y Karpy

- 9aqax y KaApy" u xa ce cBaKa peroprara err,rraryje sa 50 JroKaJrHr,rx re.uesusuja. Kpos
suauaj npojer<ra cy AeraJbHo pa:palene upojexrue aKTHBHocrn, H ys 4o6po rocraBJbene
p$ynrare r{ rlHAraKarope pe3ynrara, Kouracuja je yBepeHa la he npojercar 6uru pea:ru3oBau

onaKo raxo je nnaHr.rpaHo. flognocranaq je y o6are:u Aa ,4ocraBrr peBaAlrpanu 6yrler
upojerm.

41. AOO ,rTV super sat communicationoo Eeorpag

Y oxrzpy upojercra: ,,Kymypno 6orargrso r{aqKa" alrr.rKauT he nporasnecru 15

uegrajcrrax ca4pNaja anlpopuarr.rBuor, pelopraxHor r4 .[oKyMeHTapHor xaupa, ao 1000
Kaparrepa uo ca4pNajy y rcojuua he paspaluBarr4 reMe r{3 KynrypHo - ucroprzjcxor nacrela
r{a.ma. I{nm npojexra je conr4AHo o4pe!eu, rlr4rbHe rpyfle tarole. Ar<rznnocra roje he

AoBecrLI Ao peanrr3alluje oeor upojexra cy 4o6po pa:palene. Eyuer je y aeny oreparr{BHrrx
TpolrrKoBa [peAr{MeH3r.roHr.rpau, AoK cy flepcouaJrHr.r rporxKoBr,r 4o6po [pr,rKa3aur{.
flo4uocaraq je y o6anesu Ia nocraBr,r peBraAr{panu 6yqer npojerr:a.

42. AOO,rln network solution'6Beorpa4

Tenaa upojexra ,,Oa6pura sa [pequmhasarbe ornaAHrlx BoAa 3a 3ApaBy xrrBorHy
cpeguuyo' je saralerre )KI{BorHe cpeAr.rHe r4crryruT€rrbeM orlanur.rx BoAa y peKe na nogpyljy
r{asra. {rarr je r,ru(foprraacarr.r xr,rreJre oror rpata rr oKoJrr.rHe o reMr4 npojerra lr AorpprHerr4
nehoj uu(fopMucar{ocrll o MepaMa H aKrr4BHocrrrMa roje rpa4 crrpoBoA}r y qu",}y perraBarLa
tor os6unuor npo6reua. Konaracuja upe4rrore arrrrrrKaHry ra Blrue rra:mr6e oIparw y
4e(fuuucaruy pe3ynrara il wnry4Karopa pe3ynrara y npojerry rr cMarpa Aa je 61qer
rrpeAr,IMeH3r.roHr{paH. Hapouuro y orepaTr4BHoM Aeny 6yuem rpe6a peBr,rI[parr4 TporuKoBe
( ua upuuep, peAr{reJrcKa KoHrlerqrja). floAsocurarl je y o6aeegu .4a AocraBu peBraAupaHra

6y.qer npojex:ra.



JJJ

fpa4cxo nehe je pa3Morpnno rrpeAnor Kouliclrje 3a oueHy upojexara y o5;racru
jannor raH$opuucar$au oAnyquno Aa ce cpeAcrBa He ogoOpe c;reAehrau yqecHr4uuMa:

1. AOO rrllnarruurcu pa4lro" llnamuqa

Terua npojeKTa 'oIrIMaM Herrrro Baxuo la rv KaxeM" je capa4rra ca yApyxercuwa OCLI
y rla.rxy. llo.qHocurarl r4Ma HaMepy Aa Kpo3 20 t$egvjcKrax calpxaja yraxe na norpe6y
pemaBarba upo6nerua qlrJbHe rpyne, anr4 caM qur upojexra rr rIr4JbHe fpyle uucy 4o6po
ge$uuucaurr, a orrvc aKTr,rBHocrrl uuje paspaSeH. Peey:r:rarr4 vr rrHAr{Karopu :rrLrcy 4o6po
4e$Ianucanu. Buorpa(puje yrecnrarca upojercra:rrurcy Hafrrrcar{e Kao Hpr ucKycrBo rro4uocr4orla.

2. AOO rrllnarrn.rmu pagraoot }Inarruua

Ilpojexrorra ,,Hama flpuqa o 9auKy", ruraHrapauo je 4a xpos cBaKoAHeBne erraucraje (50)
nocpeAcrBolra uu(popMarr.rBHr,rx cagpxaja 6y4e yra:arro Ha Aorpr4Hoc pa:eojy Kpr.rrr4rrKe

cBecrl{ u a(prapuraquju ranrepaKT}rBHor yreruha rpaIlarua y no6o.rrruatuy paaa JroKaJrHe

caMoyrlpaBe) aJrvl To Kpo3 naJ6y pa3paAy upojexra Huje npe4craBJbeHo na 4o6ap uaunn. Ifiar
upojer:ra Kao Hr.I rIr4JBHe rpyle uucy 4o6po 4e$raHucaltr,Hrrrt4je ga:r ofluc aKTr.rBHocrr.r.

3. Ygpyxene,Mynrurcy,rrrypa Cp6lrje'o Kpymesaq

Ilpojemorvr ,,flporurocr, ca,Uarrrrbocr rr 6y4yhnocr Pyca y r{a.my" je npe4ruleuo 15
rvre4ujcrrax ca4pNaja o Aorrpr,rHocy Pyca y paseojy 9a.rra: yMerHr.rqKa 4ena, rpa$eBr.rue,
c[oMeHI,Iq[ Kynr]pe, o6pasoeue uucruryquje, Kao u .qaHamrsrr mr,rBor Pyca y oBoM rpaAy.
Pery;rtaru I{ EHALIKaropLr Hr.{cy go6po ge$unucanu, npojer<ar je yonmreH r{ oAuoclr ce
reHepa;rHo Ha )ru{Bor Pyca y qenoj Cp6v4u, a najrraarre y rpaly r{a.rry.

4. AOO ,,Alo media systemoo Eeorpag

Y onncy npojexra ..YuosHaj Cp6ujy - t{a.{aK" HaBeAeHo je aa je upojexar ..HaNrerl,eH
ceuu rpafaHr{Ma KPy[fEBUA u onuua rojrl ce raxo ocehajy". urro yxa:y'je ea je
rlorHocl{raq npojexra HeAoBoi;Ho rTaxrsrrBo rrucao npojexar. Me.lujcxu catrpNajr.r uncy
4e$uHucaHn. Ocuna rora, Kao pe3ynrar npojerra HaBeAeHo je ..6oLsa unrfopuncaHocr
rpa\aua r{a.IKa", a Kao I{HAI{Karop rof pe3\.'nrara ,.uoneharre 3aloBoJ,-bcrBa craHoBHr{rlrrBa"'
a,ru je HejacHo na xoju HaqI4H he ro 3aAoBoJlcrso 6ImH ."lr3MepeHo" Ha xpajy peaun:auaje
npo.jerra.

5. Knne*rarorpa{uja r.r BHAeo [por!3BoArLa,rA,rBecoo rlaqarr

Onrac npojexra ,,leo4anep3lITer u rrpeAeoHe BpeAuocrr4 On.rapcxo-ra6napcre
KrIacy)e'o HIaje go6po o6pasnoxeH, & y 6ylJery npojex:ra je HaBeAeH u3Hoc sa usnajursr{Barre
orlpeMe, 4orc je y oII]Icy aKTI{BHocrLI HaBeAeHo la he Areec cry.{Ho cBe caM ypilvrrkl y
concreenoj pexaju.



6. flpurpegno ApyrtrTBo 66f3C6( f,Ia.ralc tla.rar

flpojerronr,,t{a.rax na pacxpurhy n;rrena'o [naur4pao je 10 Br,rAoo upu.rrora u 10

HoBr{HapcKHx rexcroBa 3a [opran. Ilpojexar je ao6po r{ AerarrbHo o6pa:noxeu, uMa cMr.rcao r4

og jannor je unrepec ) arrtr ur ropeA rora, Kouucwja je npeAnoxuna Aa ce npojexar og6uje,
jep je Caeer 3a IlrraMrry .{ocraBr.ro Aorruc y rojeu ce HaBoAr4 Aa je Konaacraja ror reJra
rroMeH),ToM nregujy r{3peKJra rpn janne ofloMerre.

7. AOO ,rCBe Ha g,rauy" tlaqar

Teua npojexra ..Hajeaxuuja cropeAHa crBap Ha cBer,v - TB cepujau" je jeana og
opr.{rl{HanHrajux na oBoN,r KoHx-ypc_y, aJlt,r o[r4c npojer<ra $opuauno nuje ucupaBHo Aar. r.rMa

Brr[re peAoBa Hero rrrro rpe6a, qH,n je yoilrrlreH. Kao H [pr4MapHa uHJr,Ha rp]/na.

8. AOO "Public media communications" Eeorpa4

Terra upojexra ,,Oprancxa [oJr,olp[BpeAa - rryr Ka orryBarry arpoeKoc]rcreMa r.r

npoll3BoIlbe 3ApaBe xpaHeo' rpe6a Aa AorrprrHece rroArrcarby uu(poprvrracaHocrlr qr.rJbHe rpyrre
o :na.Iajy opralrcKe rrpor{3BoArLe, uurr4 je snauaj HeAoBoJbHo pa:paleu, a pe3ynrarx lr
uHAr{KaTOpr4 p$yJrTaTa Herrpeu}r3Hr.r r{ yomlTeHr.r.

9. Cr.rngurcar HoBrrrrapa Cp6uje

Terta upojerra ,,XuBor ca KoBu.uou 19 - upo(fecuoHirJrHraM zH$oplarcarLeM rporr,rB
eupyca". Llcynunre je youmreua r{ yKa3yje ua rr{ruqHe cr.rHAr,rKaJrHe axrraBHocru. I{um
upojer:ra je upeuuporo 4e(praukrcar v ue 1xa:yje la he ce peanpr3arlajolr onor npojexra
ocrBapl4rl4 januu I4urepec y jarnou ran$opnancarry rpalana r{auna, rojra je npe4rralen
Konxypcou sa cy$raHaucl{parbe npoj erra. Ouuc upoj exrnrax axTprBuocrr4 HeAoBoJBaH.

Ha ocnony rr3Heror onxyrreHo je xao y Arrcrro3urriBy.

flocrae:leuo:
- yrrecHr.ruuMa KoHKypca, y eireKTponcroj tpopuru
- fpancxoj ynpaBr.r :a Sr.rHaucuje
- apxr{BH
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На основу члана 19. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017), Комисија за 

оцену пројеката у области јавног информисања предлаже да се доделе средства за 

суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на 

територији града Чачка у 2021. години, и то: 
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Подносилац  

 

 

медиј           пројекат 

 

 

предлог        

(у динарима)  

 

1.  

ДОО „Radio Xanadu“ Чачак 

Радио Клик 

ФМ 032 

100,8mhz 

Еколошки мегахерц 150.000,00 

2.  Удружење за борбу против 

дискриминације „Посматрач“ 

Београд 

ембарго.рс 
Чачанска економско-

културна ренесанса 
400.000,00 

3.  
Маркетинг агенција „West 

media press“ Ужице 

www.zapadnei

nfo.net 

Чачак у служби 

грађана 
100.000,00 

4.  
ДОО „Adria media magazine“ 

Београд 

National 

geographic 

Srbija 

Културне оазе Чачка 150.000,00 
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5.  
ДОО „Adria media group“ 

Београд 
еспресо 

Туристичка ризница 

Чачка 
150.000,00 

6.  

ДОО „Конзум лав“  Ужице 

Информативн

и портал 

www.infopress

.rs 

Чачак на длану 200.000,00 

7.  

ДОО „Конзум лав“  Ужице Телеспорт 
Чачански спорт на 

длану 
100.000,00 

8.  

ДОО „Конзум лав“  Ужице ТВ Лав+ 

Мапирање потреба и 

проблема месних 

заједница на 

територији града 

Чачка 

3.000.000,00 

9.  

ДОО „Чачански глас“ Чачак Ча глас 

Расадник успешног 

породичног 

предузетништва 

300.000,00 

10.  

ДОО „Чачански глас“ Чачак Чачански глас 
Тргни се, креирај своју 

будућност! 
400.000,00 

11.  

Веб портал „Топ-медија“ 

Липовац 
Топпресс 

Воће чачанског краја 

од њиве до трпезе, 

могућности прераде на 

сопственом имању и 

пласман финалних 

производа 

100.000,00 

12.  
ДОО „Студио М“ Чачак 

Радио 

Џенарика 
Од школе до посла 400.000,00 

13.  
ДОО „Студио Џокер“ Чачак 

Радио Џокер 

 
Покрени солидарност 300.000,00 

14.  
Веб портали „Кабларнет“ 

Чачак 

Кабларнет 

 

 

И ми смо ти – водич 

кроз права ОСИ 
200.000,00 

15.  
ДОО „Озон медиа“ Чачак 

Чачанске 

новине 

 

Управљање 

комуналним отпадом и 

отпадним водама 

250.000,00 

16.  
ДОО „Озон медиа“ Чачак 

Ozon press 

 

 

Бити млад, а живети на 

селу 
300.000,00 

17.  

ДОО „Телевизија Телемарк“ 

Чачак 

         

         

Регионалневе

сти.нет 

 

Серијал текстова са 

пратећим 

мултимедијалним 

садржајем Спортом до 

инклузије 

200.000,00 

18.  
ДОО „Телевизија Телемарк“ 

Чачак 

Телевизија 

Телемарк 

 

Серијал емисија о 

актуелностима из 

света пољопривреде - 

Време за семе 

3.476.000,00 

19.  
Удружење Унија младих 

Чачак 

директ 

 

 

Фокус на Чачак 435.000,00 
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20.  
Телевизија „Галаксија 32“ 

ДОО Чачак 

ТВ Галаксија 

32 

 

 

ТВ информатор – ми 

Вас питамо 
2.600.000,00 

21.  

ДОО „ЧА МТВ телевизија“ 

Чачак 

продукција 

Моја Тв 

 

 

 

Мој Чачак – мој град, 

град без насиља 
200.000,00 

22.  
Снимање и издавање звучних 

записа и музике “Куминес“ 

Пријевор 

Звуци Србије 

 

Културно уметничко 

друштво (народна 

игра) као симбол 

традиције 

200.000,00 

23.  
Удружење „Рефлектор“ Чачак Рефлектор Упознајте нас 300.000,00 

24.  
Удружење „Пулс медија“ 

Чачак 

Медиа портал 

 

 

Чачак јуче, данас, 

сутра 
400.000,00 

25.  Центар за информисање, 

културу и развој демократије 

„Директива“ Чачак 

Морава инфо 

Породично насиље – 

велики друштвени 

проблем 

620.000,00 

26.  

Привредно друштво “ГЗС“ 

Чачак Чачак 

Глас западне 

Србије 

 

Године које су 

промениле Чачак – две 

деценије након 

промене политичког и 

економског система 

1.500.000,00 

27.  
Студио за фото, видео и пост 

продукцију „4н студио“ Чачак 

4Н 

 

Инклузија – из нашег 

угла на територији 

града Чачка 

350.000,00 

28.  
ДОО „Matrix media“ Чачак 

продукција 

(БТВ) 
Поздрав из Чачка! 300.000,00 

29.  Студио за видео продукцију и 

фотографске услуге „Бус 

плус“ Чачак 

епицентар 

прес 

Ћирилица – тврда 

воћка чудновата 
150.000,00 

30.  
Кинематографија и видео 

производња „Алвес“ Чачак 

 

продукција 

(БТВ) 

 

Предеоне вредности 

Овчарско-кабларског 

драгуља 

200.000,00 

31.  
Агенција за производњу 

аудио-визуелних производа 

„AVN + production“ Чачак 

 

продукција 

(ТВ Галаксија 

32 

БТВ) 

Чачанске пешачке и 

планинарске стазе 
300.000,00 

32.  
Кинематографија и видео 

производња „Агро јасик  

продукција“ Чачак 

продукција 

(ТВ Галаксија 

32) 

 

Наша прича – 

породична газдинства 

чачанског села 

250.000,00 

33.  
Кинематографија и видео 

производња „Агро антена“ 

Чачак 

продукција 

(ТВ Галаксија 

32) 

 

Најважнија споредна 

ствар на свету - тв 

серијал 

200.000,00 

34.  Кинематографија и видео 

производња „Агро караван ср 

продукција“ Чачак 

Продукција 

(БТВ) 

 

Градина на Јелици 350.000,00 
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35.  Агенција за изнајмљивање 

радио, телевизијске и 

телекомуникационе опреме, 

рекламу и пропаганду „Звуци 

галаксије“ Чачак 

 

продукција 

(ТВ Галаксија 

32) 

 

 

Интервју недеље 300.000,00 

36.  
Делатност новинских 

агенција „Ин-медиа.нет“ 

Чачак 

регионална 

информативна 

новинска 

агенција рина 

 

Сви путеви воде у 

Чачак: град богате 

историје и изузетног 

туристичког 

потенцијала 

750.000,00 

37.  
Удружење медија и медијских 

радника 

уммр 

 

Креатори интернет 

насиља, последице и 

санкције 

419.000,00 

 

 

 

2. Комисија није предложила доделу средства за суфинансирање пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка  у 2021. 

години, и то: 

 

 

 

редн

и 

број 

 

 

Подносилац  

 

 

медиј 

 

       пројекат 

 

 

предлог  

 

1.  
ДОО „Радио Јавор“ Ивањица Радио Јавор Новости града Чачка одбијено 

2.  
ДОО „Радио Пожега“ Пожега Радио Пожега Спорт као игра одбијено 

3.  

Удружење „Н2 медиа“ Чачак 

новинска 

информативна 

агенција НИА 

 

Мозаик града Чачка одбијено 

4.  

Удружење „Н2 медиа“ Чачак 

Н2 

 

 

Реци не насиљу! одбијено 

5.  
Студио за видео продукцију 

„Ганис 032“ Чачак 

продукција 

(Телевизија 

Телемарк) 

ТВ емисија МО спорт одбијено 

6.  

ДОО „Чворак“ Чачак  

Када сам био мали, 

поштовали су се 

старији, када сам 

остарио, поштују се 

млади – ја никад да 

будем поштован 

одбачено 

7.  Центар за истраживачко 

новинарство Чачак 
одбачено 

8.  ДОО „Чворак“ Чачак одбачено 

9.  ДОО „Alo media system“ 

Београд 
одбачено 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Градско веће града Чачка је расписало Јавни позив за учешће на конкурсу за 

суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на 

територији града Чачка у 2021. години, а у складу са Правилником о суфинансирању пројеката 

за остваривање јавног интереса  у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 

8/2017). Јавни позив је објављен 27. августа 2021. године у листу „Чачански глас“ и на сајту 

града Чачка (www.cacak.org.rs) и трајао је 20 дана, а закључно са 16. септембром 2021. године. 

У наведеном року достављено је 46 пројеката, од којих су три пријаве биле неблаговремене.  

 

На основу члана 11. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање 

јавног интереса  у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017), 

Градска управа за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка је 

у циљу утврђивања испуњености услова за учешће на конкурсу, затражила од петнаест 

учесника конкурса да отклоне недостатке у достављеној документацији, а у року од осам дана 

од дана достављања обавештења. Поред тога, Градска управа је у складу са чланом 18. став 3. 

Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног интереса  у области јавног 

информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017), прибавила обавештење од Савета за 

штампу и Регулаторног тела за електронске медије.  

 

 У складу са чланом 19. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017) 

Комисија за оцену пројеката у области јавног информисања је разматрала приспеле пријаве на 

конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања на територији града Чачка у 2021. години.  

 

Комисија није разматрала пројекат достављен од стране ДОО „Чворак“ Чачак, јер не 

испуњава услове утврђене чланом 8. став 2. и 11. став 3. Правилника о суфинансирању 

пројеката за  остваривање јавног интереса  у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 

16/2016 и 8/2017). 

 

Комисија у складу са чланом 11. став 4. Правилника о суфинансирању пројеката за  

остваривање јавног интереса  у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 

8/2017) није разматрала пројекте достављене од стране ДОО „Чворак“ Чачак (други пројекат), 

Центар за истраживачко новинарство Чачак и ДОО „Alo media system“ Београд. 

 

 

Образложење за пројекте које је Комисија разматрала: 

 

1. Подносилац пројекта: ДОО „Radio Xanadu“ Чачак. Медиј преко кога ће се реализовати 

пројекат: „Радио Клик ФМ 032“ – Назив пројекта: „Еколошки мегахерц“. Укупна вредност 

1.118.400,00 динара, а тражена средства 813.000,00 динара. Документација подносиоца је 

комплетна и пристигла је у траженом року. Пројекат остварује јавни интерес у области 

информисања. Тема је иновативна и изузетно значајна за све становнике Чачка. Реализација 

пројекта би допринела унапређењу квалитета јавног информисања у области заштите животне 

средине у граду који је последњих година високо на лествици загађивача ваздуха. Детаљан и 

јасан опис пројекта, као и пројектних активности. Буџет је предимензиониран у односу на број 

медијских садржаја. Циљне групе су одлично издефинисане. Комисија предлаже да овај 

пројекат буде подржан у износу од 150.000,00 динара. Према ревидираном буџету прилагодити 

број медијских садржаја. 
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2. Подносилац пројекта: Удружење за борбу против дискриминације „Посматрач“ Београд.   

Медиј преко кога ће се реализовати пројекат: антикорупцијски портал „embargo.rs“ – Назив 

пројекта: „Чачанска економско-културна ренесанса“. Укупна вредност пројекта 625.000,00 

динара, а тражена средства 500.000,00 динара. Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Пројекат је медијско представљање Града Чачка у политичком и 

културном развоју региона и шире, проналажање и објављивање нових модалитета будућег 

развија Града. Биће обрађено најмање 10 истраживачких актуелних тема. Новинари 

истраживачи ће се бавити анализама, коменатрима и најширом анализом актуелности за дату 

тему у оквиру привредно, економоско и културног развоија Града Чачка.  Посебно ће се 

истражити да ли су постојали или и даље постоје било који облици дискриминације као 

посебан вид корупције. Мерљиви су резултати и индикатори, те стога Комисија предлаже да се 

пројектни предлог продржи са 400.000,00 динара. 

 

 

3. Подносилац пројекта: Снежана Деспотовић ПР Маркетинг агенција „West media press“ 

Ужице. Медиј преко кога ће се реализовати пројекат: портал „www.zapadneinfo.net“ – Назив 

пројекта: „Чачак у служби грађана“. Укупна вредност пројекта 504.000,00 динара, а тражена 

средства 396.000,00 динара. Документација подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом 

року. Тема је актуелна и изузетно значајна за све становнике Чачка. Из описа пројекта и плана 

пројектих активности се види јасноћа и могућност реализације пројекта у предвиђеном року. 

Јасно постављене циљне групе. Теме које ће бити обрађене су значајне за грађане Чачка. 

Планиране активности су детаљно разрађене а резултати ииндикатори указују да ј епројекат 

реално изводљив и одржив. Комисијаје констатовала неусклађеност исказаних вредности у 

буџету и нереалне износе па стога предлаже износ од 100.000,00 динара и сходно томе 

усклађивање са бројем медијских садржаја.  

 

 

4. Подносилац пројекта: ДОО „Adria media magazine“ Београд. Медиј преко кога ће се 

реализовати пројекат: штампани медиј „National geographic Srbija“ – Назив пројекта: „Културне 

оазе Чачка“. Укупна вредност пројекта 656.360,00 динара, а тражена средства 522.000,00 

динара. Документација подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом року. Јасно 

постављени циљеви пројекта као и примарне и секундарне циљне групе. План пројектних 

активности детаљно разређен. Циљ је одлично постављен - Подизање свести грађана Чачка и 

шире о културном стваралаштву и баштини ради преношења сопственог културног наслеђа 

наредним генерацијама. Прецизни резултати пројектих актиности као и индикатори указују на 

реалну изводљивост и одрживост пројекта. Буџет је нереалан у односу на број планираних 

медијских садржаја, па сходно томе комисија предлаже да се одобри износ од 150.000,00 

динара и према томе усклади број медиских садржаја.  

 

 

5. Подносилац пројекта: ДОО „Adria media group“ Београд. Медиј преко кога ће се реализовати 

пројекат: портал „espreso“ – Назив пројекта: „Туристичка ризница Чачка“. Укупна вредност 

пројекта 693.000,00 динара, а тражена средства 501.000,00 динара. Документација подносиоца 

је комплетна и пристигла је у траженом року. Јасно постављени циљеви пројекта као и 

примарне и секундарне циљне групе. План пројектних активности детаљно разређен. Тема је 

посебно значајна  – туризам као развојна шанса Чачка. Прецизни резултати пројектих 

активности као и индикатори указују на реалну изводљивост и одрживост пројекта. Резултати и 

индикатори су прецизно постављени и мерљиви. Буџет је нереалан у односу на број 

планираних медијских садржаја, па сходно томе комисија предлаже да се одобри износ од 

150.000,00 динара и према томе усклади број медијских садржаја.  
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6. Подносилац пројекта: ДОО „Конзум Лав“, Ужице. Медиј преко кога ће се реализовати 

пројекат: Информативни портал „www.infopress.rs“ – Назив пројекта: „Чачак на длану“. Укупна 

вредност пројекта 875.940,00 динара, а тражена средства 696.000,00 динара. Документација 

подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом року. Пројекат остварује јавни интерес у 

области информисања. Тема је значајна за све становнике Чачка – поред сврхе информисања 

информације се односе на привредне ресурсе, локације за улагања, на туристичке потенцијале 

који доприносе порасту броја туриста, на пољопривреду а посебно на подстицаје, 

проблематику у области животне средине а ради решавања проблема у области здравства и 

осталих области. Детаљан и јасан опис пројекта. Добро разрађен план пројектних активности. 

Завидно искуство подносиоца на реализацији сличних пројеката. Буџет је предимензиониран у 

односу на број медијских садржаја. Комисија предлаже да овај пројекат буде подржан у износу 

од 200.000,00 динара.  

 

 

 

7. Подносилац пројекта: ДОО „Конзум Лав“, Ужице. Медиј преко кога ће се реализовати 

пројекат: портал „www.telesport.rs“ – Назив пројекта: „Чачански спорт на длану“. Укупна 

вредност пројекта 597.510,00 динара, а тражена средства 475.970,00 динара. Документација 

подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом року. Пројекат остварује јавни интерес у 

области информисања. Тема је занимљива и посебно важна за промоцију и афирмацију 

резултата и успеха  портских клубова на териоторији града. Значајно доприноси афирмацији 

спорта и здравог стила живота код деце и омладине. Јасно постављене циљне групе, детаљно 

разрађен план пројектних активности. На основу индикатора резултата јасно се може видети да 

је пројекат одржив и након његове реализације. Буџет је нереалан у односу на циљ и број 

медијских садржаја. Комисија предлаже ревидирање у делу персоналних трошкова. Комисија 

предлаже да овај пројекат буде подржан у износу од 100.000,00 динара. 

 

 

8. Подносилац пројекта: ДОО „Конзум Лав“, Ужице. Медиј преко кога ће се реализовати 

пројекат: ТВ „ЛАВ плус“ – Назив пројекта: „Мапирање потреба и проблема месних заједница 

на територији града Чачка“. Укупна вредност пројекта 7.001.080,00 динара, а тражена средства 

3.497.800,00 динара. Документација подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом року. 

Пројекат остварује јавни интерес у области информисања у домену привредне инфраструктуре, 

пољопривреде, туризма, здравства, социјалне заштите и спорта у оквиру месних заједница са 

територије Чачка што је потпуно усклађено са стратегијом одрживог развоја Града Чачка. 

Завидан број медијских садржаја, у формату тв емисија, репортажа и тв прилога чиме ће се 

постићи свеобухватан начин представљања наведених активности.  На основу индикатора 

резултата јасно се може видети да је пројекат одржив. Подносилац  има богато искуство у 

реализацији сличних пројеката. Јасно су диференцирани циљеви и циљне групе. Због великог 

броја лица који чине пројектни тим у буджеру преовладавају персонални трошкови па комисија 

предлаже да овај пројекат буде подржан у износу од 3.000.000,00 динара.  

 

 

9. Подносилац пројекта: ДОО „Радио Jaвор“ Ивањица. Медиј преко кога ће се реализовати 

пројекат: радио „Јавор“ – Назив пројекта: „Новости града Чачка“. Укупна вредност пројекта 

565.300,00 динара, а тражена средства 425.000,00 динара. Документација подносиоца је 

комплетна и пристигла је у траженом року. Опис пројекта је сувише штур и уопштен, као и 

врста планираних медијских садржаја. Број предложених медијских садржаја је преобиман да 

би се реализовао у назначеном временском периоду. Имајући у виду да је подносилац из 

Ивањице комисиуја сматра да нема довољан утицај на информисање јавности у Чачку те стога 

предлаже да се пројекат не подржи. У делу оперативних трошкова наведене су ставке за које 

нису предвиђена издвајања из буџета. 
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Комисија предлаже да се пројекат не прихвати.  

 

10. Подносилац пројекта: ДОО „Чачански глас“, Чачак. Медиј преко кога ће се реализовати 

пројекат: портал „www.caglas.rs“ – Назив пројекта: „Расадник успешног породичног 

предузетништва“. Укупна вредност пројекта 1.052.000,46 динара, а тражена средства 733.081,46 

динара. Документација подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом року. Пројекат 

остварује јавни интерес у области информисања. Тема је иновативна и  посебно важна за 

промоцију и афирмацију породичног предузетништва  на териоторији града Чачка. Број 

садржаја је значајан различитих жанрова у облику репортажа, интервјуа, извештаја у 4 тематске 

целине: од зачетка породичног предузетништва, развоја предузетничког духа, укључивање 

друге и треће генерације и перспектива. Јасно постављене примарне и секундарне циљне групе. 

Детаљно су разрађени опис и план пројектних активности и на основу њих се види да 

подносилац пројекта има јасну визију на који начин ће реализовати овај пројекат. Комисија 

предлаже да се пројекат подржи у износу од 300.000,00 динара. 

 

 

11. Подносилац пројекта: Новинско издавачко друштво „Чачански глас“ ДОО, Чачак. Медиј 

преко кога ће се реализовати пројекат: новине „Чачански глас“ и портал „www.caglas.rs“ – 

Назив пројекта: „Тргни се, креирај своју будућност“. Укупна вредност пројекта 1.078.014,50 

динара, а тражена средства 858.302,50 динара. Документација подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом року. Пројекат остварује јавни интерес у области информисања.  

Млади представљају изузетно значајну категорију друштва и носиоца друштвених промена, па 

је самим тим тема овог пројекта од велике важности за наведену категорију друштва. Детаљно 

су  разрађени  опис и план пројектних активности и на основу њих се види да подносилац 

пројекта има јасну визију реализације овог пројекта. Јасно су дефинисане тематске целине: кроз 

активизам младих у сеоским срединама, кроз рад организација ОЦД, поучни примери 

активизма младих. То указује на одрживост и реализацију пројекта. Кроз значајан број 

медијских садржаја представиће реално стање и указати на портребу активнијег укључивања 

младих у креирање будућности и позитивних промена у друштвеној заједници што  је складу са 

Националном стратегијом за младе до 2025. године. Комисија предлаже да се пројекат подржи 

у износу од 400.00000 динара. 

 

 

12. Подносилац пројекта: Веб портал „Топ-Медиа Липовац“. Медиј преко кога ће се 

реализовати пројекат: портал „toppress“ – Назив пројекта: „Воће чачанског краја од њиве до 

трпезе, могућности прераде на сопственом имању и пласман финалних производа“. Укупна 

вредност пројекта 625.000,00 динара, а тражена средства 500.000,00 динара. Документација 

подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом року. Пројекат остварује јавни интерес у 

области информисања. Тема пројекта је изузетно значајна обзиром да чачанска котлина пружа 

одличне услове за бављење пољопивредом и биће представљени кроз завидан број медијских 

садржаја (новинарски текстови и прилози који ће бити пласирани у штампаним и електронским 

медијима). Пројакт иима за циљ својеврсну едукацију полљопривредних произвођача, 

приближавање техничких и технолошких достигнућа на пољу воћарства. Пројектом је 

планирано представљање потенцијала и могућности будућим пољопривредним произвођачима. 

Јасно су постављени циљеви и циљне групе. Потребно је ускладити додељена финансијска 

средства са периодом реализације садржаја. Комисија предлаже да се пројекат подржи у износу 

од 100.000,00 динара. 

 

 

13. Подносилац пројекта: Радиодифузно предузеће „Студио М“ ДОО, Чачак. Медиј преко кога 

ће се реализовати пројекат: радио „Џенарика“ – Назив пројекта: „Од школе до посла“. Укупна 

вредност пројекта 758.950,00 динара, а тражена средства 603.550,00 динара. Документација 

подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом року. Пројекат остварује јавни интерес у 

области информисања. Тема  је актуелна и изузетно важна обзиром да се ради о пројекту 

запошљавања младих на територији Чачка, а позната је чињеница да све више младих одлази из 
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града у потрази за пословима у другим градовима Србије и иностранство. Значајан број 

медијских садржаја, 26 радио емисија, у формату репортаже, разгови са компетентним 

саговорницима у процесу стручног образовања, едуковања младих као и представника циљних 

група и локалне самоуправе привредног сектора и образовног система Града Чачка. Општи и 

специфични циљеви добро разрађени и постављени као и план пројектних  активности. 

Одлично разрађене тематске целине за реализацију емисија. План медијских активности добро 

постављен. Реални индикатори указују на квалитетан приступ у реализацији што води 

дугорочној одрживости пројекта. Комисија предлаже да се пројекат подржи са у износу од 400. 

000,00 динара.  

 

 

14. Подносилац пројекта: ДОО за маркетинг, трговину и услуге „Студио Џокер“, Чачак. Медиј 

преко кога ће се реализовати пројекат: радио „Џокер“ – Назив пројекта: „Покрени 

солидарност“. Укупна вредност пројекта 777.500,00 динара, а тражена средства 570.000,00 

динара. Документација подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом року. Пројекат 

остварује јавни интерес у области информисања. Тема  је актуелна и изузетно важна обзиром да 

се ради о пројекту афирмације младих, превенцији насиља  и развоју здравих стилова живота. 

Медијски садржај представља 10 емисија колажног типа намењен пре свега примарној циљној 

групи, у циљу слободног развоја личности и заштити младих, са фокусом на превенцији насиља 

и развој здравих стилова живота. Прецизан  и разрађен план пројектних  активности.  Добро 

диференциране циљне групе. Активности добро представљене и детаљно разрађене из којих се 

сагледава озбиљност приступа. Резултати видљиви и мерњиви. Интерни мониторинг и 

евалуација реално указују на одрживост пројекта.  Видљиво је искуство у реализацији сличних 

пројеката. Комисија предлаже да се пројекат подржи у износу од 300.000,00 динара.  

 

 

15. Подносилац пројекта: Радио „Пожега“ ДОО, Пожега. Медиј преко кога ће се реализовати 

пројекат: радио „Пожега“– Назив пројекта: „Спорт као игра“. Укупна вредност пројекта 

832.600,00 динара, а тражена средства 628.000,00 динара. Документација подносиоца је 

комплетна и пристигла је у траженом року. Школски и аматерски спорт су тема од општег 

друштвеног значаја, а из медијског садржаја подносиоца пројекта комисија не види утицај на 

опште информисање грађана Чачка као и на циљне групе које су набројане. Пројекат је од 

значаја за реализацију од стране више специјализовних спортских друштава и клубова као и 

произвођача медијских садржаја. Из техничких и професионалних капацитеа подносиоца 

пројекта Комисија не види оправданост његовог суфинансирања. Постоји, такође, одступање 

броја медијских садржаја наведених у пријави и буџету, као и неправдано висок износ 

трошкова студијских сати и персоналних трошкова. Имајући у виду да је подносилац из 

Пожеге комисија сматра да нема довољан утицај на информисање јавности у Чачку те стога 

предлаже да се пројекат не подржи.  

не мопредлаже да се пројекат не прихвати. (ИВАЊИЦА) 

 

16. Подносилац пројекта: Ђурђе Мечанин ПР Веб портали „Кабларнет“, Чачак. Медиј преко 

кога ће се реализовати пројекат: портал „www.kablarnet.rs“ – Назив пројекта: „И ми смо ти – 

водич кроз права ОСИ“. Укупна вредност пројекта 726.800,00 динара, а тражена средства 

490.000,00 динара. Документација подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом року. 

Пројекат се бави проблемима и баријерама са којима се суочавају особе са инвалидитетом. 

Тема пројекта је у складу са наменом  пројекта. Потребе циљних група су јасно 

идентификаване и добро дефинисане. Пројекат је иновативан и испуњава специфичан 

критеријум конкурса – степен утицаја на информисање о људским правима и унапређењу 

правне и социјалне државе. Комисија предлаже да се пројекат подржи у износу од 200.000,00 

динара. 
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17. Подносилац пројекта: „Oзон Медиа“ ДОО, Чачак. Медиј преко кога ће се реализовати 

пројекат: штампани медиј „Чачанске новине“ – Назив пројекта: „Управљање комуналним 

отпадом и отпадним водама“. Укупна вредност пројекта 786.800,00 динара, а тражена средства 

629.000,00 динара. Документација подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом року. 

Пројекат остварује јавни интерес у области информисања. Тема је иновативна и изузетно 

значајна за све становнике Чачка. Управљање отпадом је актуелна тема а реализација пројекта 

би допринела унапређењу квалитета јавног информисања у области заштите животне средине.  

Подносилац је уочио реалан проблем коме жели посветити пажњу. Циљне групе су добро 

диференциране, а дат је детаљан и јасан опис пројекта, као и пројектних активности. Резултати 

и индикатори указују на мерљивост и одрживост. Евидентно је богато искуство подносиоца 

пројекта. Подносилац пројекта очекује да се након реализације грађани активно укључе у 

решавање заједничког проблема.  Добра анализа ризика и мере усмерене на њихово 

превазилажење. Комисија предлаже да овај пројекат буде подржан у износу од 250.000,00 

динара те сходно томе подносилац треба да ускалди број медијских садржаја.  

 

 

18. Подносилац пројекта: „Oзон Медиа“ ДОО, Чачак, реализација преко портала „Озон пресс“ – 

Назив пројекта: „Бити млад, а живети на селу“. Укупна вредност пројекта 976.200,00 динара, а 

тражена средства 763.000,00 динара. Документација подносиоца је комплетна и пристигла је у 

траженом року. Пројекат остварује јавни интерес у области информисања. Тема је веома 

значајна јер се бави актуелном темом – одласком младих из села. Циљ пројекта је информисати 

ширу јавност о положају села исеоског становништва а нарочито сеоске омладине на 

територији Града Чачка а пре свега о предностима живота на селу. Циљне групе су добро 

постављене и диференциране. Активности су одлично представљене. Евидентно је богато 

искуство подносиоца пројекта. Комисија предлаже да овај пројекат буде подржан у износу од 

300.000,00 динара.  

 

 

19. Подносилац пројекта: Телевизија „Телемарк“ ДОО, Чачак. Медиј преко кога ће се 

реализовати пројекат: портал „Регионалне вести“ – Назив пројекта: Серијал текстова са 

пратећим мултимедијалним садрћајем „Спортом до инклузије“. Укупна вредност пројекта 

892.500,00 динара, а тражена средства 677.600,00 динара. Документација подносиоца је 

комплетна и пристигла је у траженом року. Портал Регионалне вести ће произвести 60 

медијских садражаја који ће се бавити значајном темом – спортом.  Тема овог пројекта су важне 

за остваривање јавног интереса. Комисија истиче да је пројекат значајан зато што ће се бавити 

темом инклузије ОСИ у спорту на територији Града Чачка. добро разрађене активности, јасно 

издиференциране циљне групе. Знања стечена током реализације воог пројекат омогућиће 

новинарима да у будућности на професионалн начин наставе са извештавањем о темама 

предвиђеним овоим пројектом.  Комисија предлаже да овај пројекат буде подржан у износу од 

200.000,00 динара.  

 

 

20. Подносилац пројекта: Телевизија „Телемарк“ ДОО, Чачак. Медиј преко кога ће се 

реализовати пројекат: ТВ „Телемарк“ – Назив пројекта: Серијал емисија о актуелностима из 

света пољопривреде „Време за семе“. Укупна вредност пројекта 6.964.300,00 динара, а тражена 

средства 3.476.000,00 динара. Документација подносиоца је комплетна и пристигла је у 

траженом року.Теме овог пројекта су важне за остваривање јавног интереса. Комисија истиче 

да је пројекат значајан зато што ће се пољопривредним потенцијале Града Чачка. Осим у 

информативним, медијски садржаји ће бити представљени и у едукативним емисијама. 

Изузетан број медијских садржаја. Такође, планиране пројектне активности, резултати и 

објективно мерљиви индикатори дају довољно уверења да ће се остварити утицај на планиране 

циљне групе. Довољан број и структура медијских садржаја. Развијене теме и јасно разрађен 



 11 

циљ пројекта. Циљне групе добро диференциране. Око 40 одсто становништва локално 

становништво своју материјалну егзистенцију заснива на производнји и продају локалних 

производа а њихова карактеристика је да је организована на малим поседима. Кроз серијал 

пемисија идеја је да се прикаже: постојеће станје, осврт на развојне инструменте код других 

земаља, стратешке предности и недостаци, циљеви разувоја пољопривреде, визију 

пољопривредног развоја подручја и стратешко позиционирање – предуслов за ефикасну 

политику развој пољопривреде и план конкуретности, инвестициона сзтртатегија о потребном 

улагању. Значајно је остварење сарадње са ПССС, Агрономским факултетом, Институтом за 

воћарством и удружењима пољопривредних произвођача. Резултати и индикатори правилно 

дефинисани и објективно мерљиви што указује на значај одрживости пројекта. Комисија 

предлаже да се пројекат подржи у траженом износу од 3.476.000,00 динара.  

 

 

21. Подносилац пројекта: Удружење „Унија младих“, Чачак. Медиј преко кога ће се 

реализовати пројекат: портал „www.direct.rs“ – Назив пројекта: „Фокус на Чачак“. Укупна 

вредност пројекта 548.168,00 динара, а тражена средства 435.000,00 динара. Документација 

подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом року. Теме овог пројекта су важне за 

остваривање јавног интереса. Комисија истиче да је пројекат значајан зато што ће се бавити 

информисањем о значајним темама као што су комунални проблеми и како те проблеме решити 

у што краћем временском периоду. Такође, планиране пројектне активности, резултати и 

објективно мерљиви индикатори дају довољно уверења да ће се остварити утицај на планиране 

циљне групе. Опис активности добро разрађен. Комисија предлаже да се пројекат подржи у 

износу од 435.000,00 динара.  

 

 

22. Подносилац пројекта: Телевизија „Галаксија 32“ ДОО, Чачак. Медиј преко кога ће се 

реализовати пројекат: ТВ „Галаксија 32“ – Назив пројекта: ТВ информатор „Ми Вас питамо“. 

Укупна вредност пројекта 6.810.000,00 динара, а тражена средства 3.390.000,00 динара. 

Документација подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом року. Теме овог пројекта су 

важне за остваривање јавног интереса. Ангажовано истраживачко новинарство у циљу боље 

информисаности грађана Чачка. Сврха је да се кроз препознатљив медијски садржај постигне 

већи ниво информисања о виталним темама и иницира и имотивише интерактивност на 

реалицији гледалац-телевизија-локална самоуправ. Теме: друштвена питања, социјлна 

дешавања и све што интересује грађане Чачка. Такође, планиране пројектне активности, 

резултати и објективно мерљиви индикатори дају довољно уверења да ће се остварити утицај 

на планиране циљне групе. Велики број и структура медијских садржаја, гарантују реализацију 

пројекта.  Значајно је велико и богато искуство подносиоца пројекта. Посебан акценат се даје 

на тему и слику дана. Комисија предлаже да се пројекат подржи у износу од 2.600.000,00  

динара.  

 

 

23. Подносилац пројекта: Продукција „Ча МТВ Телевизија“ ДОО, Чачак. Медиј преко кога ће 

се реализовати пројекат: ТВ „Моја ТВ“ – Назив пројекта: „Мој Чачак – мој град, без насиља“. 

Укупна вредност пројекта 1.046.000,00 динара, а тражена средства 523.000,00 динара. 

Документација подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом року. Теме овог пројекта су 

важне за остваривање јавног интереса. Значајан број медијских садржаја.  Назив пројекта 

упућује на циљну групу који ће бити информисани о родно заснованом насињу које је све 

присутније у Чачку. Дугорочни циљ је повећање доживљаја безбедности свих а посебно жена од 

родно заснованог насиља. Едукација малдих на тему родно засновано насиље, за ученице и 

ученике у средњим школама, повећање свести и информисања о узроцима о узоцима и 

последицама родно заснованог насиља. Подизање свести целокупне јавности о проблемима 

насиља. Остварење боље видљивости и утицаја на јавност за сваки виод насиља. Циљ пројекта 
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и циљне групе су добро постављене. Значај број и диференцираност праваца реалзиације 

пројектних садржаја обухвата циљане поруке – Чачак – мој град без насиља и остали који су 

поменути у пројекту. Комисија предлаже да овај пројекат буде подржан у износу од 200.000,00 

динара.  

 

 

24. Подносилац пројекта: Снимање и издавање звучних записа и музике „Куминес“, Пријевор. 

Медиј преко кога ће се реализовати пројекат: портал „Звуци Србије“ – Назив пројекта: 

„Културно уметничко друштво (народна игра) као симбол традиције“. Укупна вредност 

пројекта 950.000,00 динара, а тражена средства 760.000,00 динара. Документација подносиоца 

је комплетна и пристигла је у траженом року. Тема – неговање културне баштине кроз народну 

игру као исказивање духовности, очување традиције. Сврха пројекта је буђење свести о 

очување националне културе и идентита. Разноврстан број медијских садржаја кроз виудео 

прилоге и независне текстове праћење фотографијама. Народна игра је присутна у сеоским 

групама изворног фолклора и скоро 1000 ансамбала народних игара у преко 200 аматеркисх 

позоришта што указује на ширину и заступљеност али потребу да се млади нараштрак као 

приматна циљна група упозна и укључи у рад неког од КУД-ова. Активности на пројекту су 

разноврсне и детаљно планиране па је комисија одлучила да подржи овај пројекат са 200.000,00 

динара.  

 

 

25. Подносилац пројекта: Удружење „Рефлектор“, Чачак. Медиј преко кога ће се реализовати 

пројекат: портала „www.reflektor.rs“ – Назив пројекта: „Упознајте нас“. Укупна вредност 

пројекта 570.000,00 динара, а тражена средства 450.000,00 динара. Документација подносиоца 

је комплетна и пристигла је у траженом року. Пројекат се бави инклузијом особа са 

инвалидитетом и оснаживањем њихових породица. Тема пројекта је у складу са наменом  

пројекта. Поднослилац жели да квалитетно и садржајно информише грађане и проблемима и 

потребама ОСИ. Потребе циљних група су јасно идентификаване и добро дефинисане.  

Пројекат је иновативан и испуњава специфичан критеријум конкурса – степен утицаја на 

информисање о људским правима и унапређењу правне и социјалне државе. Комисија 

предлаже да се пројекат подржи у износу од 300.000,00 динара. 

 

 

26. Подносилац пројекта: Удружење „Пулс медија“, Чачак. Медиј преко кога ће се реализовати 

пројекат:  портала „www.mediaportal.rs“ – Назив пројекта: „Чачак јуче, данас, сутра“. Укупна 

вредност пројекта 690.000,00 динара, а тражена средства 540.000,00 динара. Документација 

подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом року. Пројекат је усклађен са потребама и 

приоритетима циљних група. Разрађен и изводљив план реализације пројекта и апликант 

поседује неопходне ресурсе за реализацију пројекта, што гарантује његову успешну 

реализацију. Комисија предлаже да овај пројекат буде подржан у износу од 400.000,00 динара.  

 

 

27. Подносилац пројекта: Удружење „Н2 медиа“, Чачак. Медиј преко кога ће се реализовати 

пројекат: информативна агенција „НИА“ – Назив пројекта: „Мозаик града Чачка“. Укупна 

вредност пројекта 541.380,00 динара, а тражена средства 335.000,00 динара. Документација 

подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом року. Имајући у виду да је тема резултат 

редовних активности локалне самоуправе комисија сматра да нема посебног значаја и утицаја 

на информасаност грађана Чачка. Доста је широко постављен спектар тема и нејасна јер 

обухвата преширок спектар што не гарантује прецизност и пројектну усмереност.  Портал је ове 

године регистрован и што се тиче грађана и јавности Чачка они су усмерени на неке видљивије.  

Утицај овог медија је небитан имајући у виду навике и орјентисаност јавности на друге 
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електронске и друге медије.  Стога комисија сматра да предложени пројекат не даје уверење о 

значају информисаности преко портала па не може подржати пројектни предлог.  

 

 

28. Подносилац пројекта: Удружење „Н2 медиа“, Чачак. Медиј преко кога ће се реализовати 

пројекат: портал „www.n2.rs“ – Назив пројекта: „Реци НЕ насиљу!“. Укупна вредност пројекта 

385.380,00 динара, а тражена средства 233.000,00 динара. Документација подносиоца је 

комплетна и пристигла је у траженом року. Циљ пројекта је нејасан, а циљне групе прешироко 

постављене. Број медијских садржаја је проблематичан. Буџет има ставке које се не могу 

подржати и које су неоправдани те Комисија предлаже да се овај пројекат не подржи.  

 

 

29. Подносилац пројекта: Драган Јековић ПР Студио за видео продукцију „Ганис-032“, Чачак. 

Медиј преко кога ће се реализовати пројекат: ТВ „Телемарк“ – Назив пројекта: „МО спорт“. 

Укупна вредност пројекта 666.400,00 динара, а тражена средства 396.000,00 динара. 

Документација подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом року. Иако је тема пројекта 

значајна за информисање јавности у области спорта и здравих стилова живота и  афирмацију 

остварених резултата младих, буџет није усклађен са условима конкурса, стога Комисија 

сматра да пројакт не подржи.  

 

 

30. Подносилац пројекта: Центар за информисање, културу и развој демократије „Директива“, 

Чачак. Медиј преко кога ће се реализовати пројекат: портал „www.moravainfo.rs“  – Назив 

пројекта: „Породично насиље – велики друштвени проблем“. Укупна вредност пројекта 

808.595,00 динара, а тражена средства 620.000,00 динара. Документација подносиоца је 

комплетна и пристигла је у траженом року. Тема пројекта је добро разрађена и веом значајна и 

информисању јавности, а планирани медијски садржаји усмерени на интензивирање процеса 

институционалног и општег друшственог ангажовања у превенцији против породичног насиља, 

кроз непосредну заштиту и уклањање родних стереотипа и традиција. Циљне групе су јасно 

дефинисане. Пројекат је усклађен са потребама и приоритетима циљних група. Детаљно је 

разрађен и изводљив план активности у реализацији пројекта. Резултати и индикатори су 

правилно постављени и разрађени и лако су мерљиви. Наведени параметри а план мера 

актиовности указују на одрживост пројекта у будућности. Мониторинг је сталан процес, а 

евалуација пројекта, кроз он-лајн анкете пратилаца медијских садржаја, указују на остварење 

желјеног квалитета у производњи и објави медијских садржаја. Подносилац нема стално 

запослена лица. Међутим, планирано ангажовање наведених учесника пројекта указује на 

њихово значајно искуство и успех у реализацији пројекта. Нема опасности од евентуалних 

ризика за реализацију. Комисија предлаже да пројекат буде подржан у износу од 620.000,00 

динара.  

 

 

31. Подносилац пројекта: Привредно друштво „ГЗС“, Чачак. Медиј преко кога ће се 

реализовати пројекат: портал „www.glaszapadnesrbije.rs“  – Назив пројекта: „Године које су 

промениле Чачак – две деценије након промене политичког и економског система“. Укупна 

вредност пројекта 1.875.000,00 динара, а тражена средства 1.500.000,00 динара. Документација 

подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом року. Теме пројекта су важне за 

остваривање јавног интереса, кроз приказ утицаја националних капиталних улагања у 

непосредној близини града на развој привреде града и Моравског округа. Пројекат је добро 

разрађен, бави се истраживачким приступом проблемима привредног карактера, начином 

решавања, кроз емитовање значајнијег обима иновативних медијских садржаја везаних за 

привредне потенцијале Чачка и шире друштвене заједнице, како на порталу апликанта, тако и 

на већем броју медија. Циљне групе су јасно дефинисане. Пројекат је усклађен са потребама и 

приоритетима циљних група. Планиране пројектне активности су јасно и прецизно постављене. 
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Индикатори треба да буду објективно мерљиви и да се односе на архиву произведеног 

медијског садржаја, на резултате анкета, и дају довољно уверења да су циљеви и резултати 

пројекта оствариви као и утицај на планиране циљне групе. Довољан број и структура 

медијских садржаја, изузев фотографије, персонални и технички капацитети, као и реализација 

великог броја пројеката, гарантују реалну реализацију пројекта. Буџет пројекта је добро 

испланиран у односу на планиране активности. Комисија предлаже да се пројекат подржи у 

износу од 1.500.000,00 динара.  

 

 

 

32. Подносилац пројекта: Студио за фото, видео и пост продукцију „4Н Студио“ Драган 

Николић ПР, Чачак. Медиј преко кога ће се реализовати пројекат: портал „www.4n.rs“ – Назив 

пројекта: „Инклузија – из нашег угла на територији града Чачка“. Укупна вредност пројекта: 

700.000,00 динара, а тражена средства: 560.000,00 динара. Документација подносиоца је 

комплетна и пристигла је у траженом року. Пројекат се бави инклузијом ОСИ и оснаживањем 

њихових породица. Тема пројекта је од великог значаја за остваривање хуманизације 

друштвене заједнице, посебно у најмлађој старосној групи. Циљне групе су прецизно 

дефинисане, а циљеви пројекта усмерени на подизање информисаности о потреби и значају 

инклузије и подизању свести јавности и образовних институција (кроз истинско укључивање у 

социјални живот) а у складу са наменом  пројекта. Потребе циљних група су јасно 

идентификаване и добро дефинисане. Пројекат је иновативан, посебно у домену превода 

прилога на знаковни језик и испуњава специфичан критеријум конкурса – степен утицаја на 

информисање о људским правима, посебно структура (ОСИ) које су биле на маргинама 

друштва и унапређењу правне и социјалне државе. Планиране пројектне активности су јасно и 

прецизно постављене. Индикатори треба да буду објективно мерљиви и да се односе на архиву 

произведеног медијског садржаја, на резултате анкета, и дају довољно уверења да су циљеви и 

резултати пројекта оствариви као и утицај на планиране циљне групе. Број и структура 

медијских садржаја, персонални и технички капацитети, као и реализација великог броја 

пројеката, гарантују реализацију и одрживост пројекта. Буџет пројекта је испланиран сходно 

планираним активностима, али нереалан, у домену висине персоналних трошкова. Комисија 

предлаже да се пројекат подржи у износу од 350.000,00 динара.  

 

 

33. Подносилац пројекта: „Matrix Мedia“ ДОО, Чачак. Медиј преко кога ће се реализовати 

пројекат: „Б“ TВ, Чачак – Назив пројекта: „Поздрав из Чачка!“. Укупна вредност пројекта: 

960.900,00 динара, а тражена средства: 458.000,00 динара. Документација подносиоца је 

комплетна и пристигла је у траженом року. Теме овог пројекта и жанр медијског садржаја, кроз 

ТВ серијал су важне за остваривање јавног интереса, јер планиране документарно културне 

емисије указују јавности, а посебно млађој популацији на културно-историјске личности и 

споменике и природне одлике окружења (мањих насеља и руралних предела) као и значајних 

географских топонима које су иначе јавности мање познате. Циљ пројекта је усклађен са 

потребама дефинисаних циљних група (јавности и установа културе) и усмерен на подизање 

степена информисаности о значају културних специфичности Моравичког округа и подизању 

свести јавности о њиховом постојању, о садашњем стању, очувању од заборава и неговању 

националног културног и духовног блага из прошлости. Планиране теме појединих емисија су 

разрађене. План реализације пројектних активности, екзактни резултати и мерљиви индикатори 

дају довољно уверења да ће се остварити утицај на планиране циљне групе. Довољан број и 

структура медијских садржаја, искуство, минимални ризици, професионални и технички 

капацитет апликанта (продукције) и изабран емитер гарантују реализацију пројекта. Буџет 

пројекта је добро испланиран у односу на пројектне активности, осим закупа (изнајмљивања) 

студија и технике. Комисија предлаже да се пројекат подржи у износу од 300.000,00 динара.  
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34. Подносилац пројекта: Студио за видео продукцију и фото услуге „Бус Плус“, Чачак.   Медиј 

преко кога ће се реализовати пројекат: портал „www.epicentarpress.rs“, Чачак – Назив пројекта: 

„Ћирилица – тврда воћка чудновата“. Укупна вредност пројекта: 538.347,00 динара, а тражена 

средства 392.300,00 динара. Документација подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом 

року. Темa и сврха пројекта је очување и промовисање употребе српског језика и ћириличног 

писма у јавном простору, као изворног и основног постулата националних културних 

вредности. Значај теме је веома детаљно изложен, уз низ проблема са којима се ћирилица 

суочава у јавности у Србији, тако и  у расејању. Реализација основног и низа специфичних 

циљева подразумева укључивање свих битних образовних и културних институција и 

појединаца – дефинисаних као примарне и секундарне циљне групе од значаја за реализацију 

пројекта и пројектних активности на територијалном простору Чачка, региона, Србије и 

дијаспоре. Планиран медијски садржај чине три емисије документарног серијала и седам веб 

фељтона у различитим областима, кроз добро разрађене синопсисе. Пројектне активности су 

детаљно разрађене, а резултати пројекта разноврсни почев од извршених истраживања, 

произведеног медијског садржаја, преко медијске промоциоје ћирилице и успостављеног канала 

комуникације цивилног сектора и медија са локалним институцијама у циљу очувања писма и 

језика, до образовања младих. Професионални кадар и искуство ученика пројекта, као и 

технички капацитети подносиоца, уз бројну посећеност интернет портала гарантују успешну 

реализацију, док јасно постављени и мерљиви индикатори, интерни мониторинг и евалуација, 

кроз дефинисана средства за верификацију указују на одрживост пројекта. Буџет пројекта је 

добро испланиран и реалан у односу на пројектне активности, осим закупа простора. Комисија 

предлаже да се пројекат подржи у износу од 150.000,00 динара.  

 

 

35. Подносилац пројекта: Студио за видео продукцију „Алвес“ ПР Весна Стамболић, Чачак. 

Медиј преко кога ће се реализовати пројекат: „Б“ TВ, Чачак – Назив пројекта: „Предеоне 

вредности Овчарско-кабларског драгуља“. Укупна вредност пројекта: 1.000.000,00 динара, а 

тражена средства: 500.000,00 динара. Документација подносиоца је комплетна и пристигла је у 

траженом року. У наведеној теми се види да је жанр  документарни. Циљне групе су добро 

дефинисане и добро постављене, а план реализације је свеобухватан.  Буџет није реално 

постављен, јер садржи трошкове који нису конзистентни (мониторинг) и дозвољени (хостинг за 

сајт, храна, књиговодство, најам опреме), а такође и у делу персоналних трошкова. Ипак, 

Комисија предлаже да се подржи са 200.000,00 динара. се пројекат подржи сапо 200,000 

 

 

36. Подносилац пројекта: Агенција „АВН + Продуцтион“ ПР Ненад Николић, Чачак.  Медиј 

преко кога ће се реализовати пројекат: ТВ „Галаксија 32“ и „Б“ TВ, Чачак – Назив пројекта: 

„Чачанске пешачке и планинарске стазе“. Укупна вредност пројекта: 1.216.000,00 динара, а 

тражена средства: 606.000,00 динара. Документација подносиоца је комплетна и пристигла је у 

траженом року. Тему предложеног пројекта чини медијски садржај (тв серијал са девет 

епизода) од јавног значаја за информисање о природним лепотама града Чачка и околине које 

представљају пешачке и планинарске стазе. Значај пројекта је боље информисање дефинисаних 

циљних група са значајним тематски разрађеним локалитетима, намењених за усмеравање 

становништва, посебно младих ка већем боравку у природи, неговање здравих стилова живота 

и благотворном утицају психофизичко здравље, промовисање културолошких знаменитости и 

едукацију о еколошкој свести. Иновативност је укључивање стурчних партнерских удружења – 
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Спортског савеза Чачка и Планинарског друштва Каблар у реализацију пројектних активности 

при стварању, али и два емитера – ТВ и интернет портала у процесу објаве (емитовања) 

медијског садржаја, чиме се остварује значајнији ниво видљивости и већи ниво 

информисаности и едукације јавности. Индикатори су евидентирани и објективно мерљиви и 

односе се на евиденцију архиве документације и садржаја, као и на евиденцију броја 

ангажованих институција и појединаца. Довољан број и структура медијских садржаја, 

искуство, минимални ризици, професионални и технички капацитет подносиоца (продукције) и 

изабрани емитери (две тв станице и портал) гарантују успешну реализацију циљева пројекта. 

Планиран интерни и екстерни мониторинг, богато професионално искуство дају довољно 

уверења да сје пројекат одржив. Буџет пројекта је испланиран сходно планираним 

активностима, али није економски оправдан, у домену висине персоналних трошкова. Такође, 

садржи технички неисправне ставке. Из наведених разлога Комисија предлаже да се пројекат 

подржи у износу од 300.000,00 динара. 

 

37. Подносилац пројекта: Марија Петровић ПР Кинематографија и видео производња 

„Агројасик продукција“, Чачак. Медиј преко кога ће се реализовати пројекат: ТВ „Галаксија 

32“, Чачак – Назив пројекта: „Наша прича – породична газдинства чачанских села“. Укупна 

вредност пројекта: 1.087.000,00 динара, а тражена средства 476.000,00 динара. Документација 

подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом року.  Тему предложеног пројекта чини 

медијски садржај (тв серијал са десет епизода) од јавног значаја за информисање о стању села и 

животу пољопривредних домаћинстава, као и природно-туристичким потенцијалом и еколошки 

здравој средини – чачанским селима. Значај пројекта је боље информисање наведених циљних 

група са значајним тематски разрађеним сеоским локалитетима, документовање садашњег 

стања у селима и сеоским породицама, чување од заборава идентитета сеоских локалитета и 

обичај, промовисање природних у туристичких знаменитости и едукацију о еколошкој свести. 

Пројектне активности су обухватне и добро постављене и планиране, очекивани резултати 

пројекта разноврсни, а индикатори резултата мерљиви. Довољан број и структура медијских 

садржаја, искуство, минимални ризици, професионални и технички капацитет подносиоца 

(продукције) и изабрани емитери (тв станица и портал, као и тв размена) гарантују успешну 

реализацију циљева пројекта. Планиран интерни и екстерни мониторинг, богато 

професионално искуство дају довољно уверења да је пројекат одржив. Буџет пројекта је 

испланиран сходно планираним активностима, али није економски оправдан, у домену висине 

персоналних трошкова. Такође, садржи технички неисправне ставке. Из наведених разлога 

Комисија предлаже да се пројекат подржи у износу од 250.000,00 динара. 

 

 

38. Подносилац пројекта: „Агро Антена“, Чачак. Медиј преко кога ће се реализовати пројекат: 

„Б“ ТВ и ТВ „Галаксија 32“, Чачак – Назив пројекта: „Најважнија споредна ствар на свету“. 

Укупна вредност пројекта: 1.022.000,00 динара, а тражена средства 506.000,00 динара. 

Документација подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом року.  Фудбал као тема 

предложеног пројекта јесте и даље најважнија споредна ствар на свету. Посебно на селу, где 

окупљање младих око фудбалских клубова представља једини вид окупљања и идентитета села 

и њених житеља. А ако се уклопи као основ у иновативни медијски садржај (тв серијал са десет 

епизода – документарног жанра) свакако је од јавног интереса. Значај пројекта је боље 

информисање циљних група са организовањем аматерског спорта кроз фудбалске клубова и 

активности у сеоским локалитетима, документовање садашњег стања, чување од заборава 

идентитета сеоских клубова, традиције  и обичаја и унапређење медијског стваралаштва које 
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доприноси бољем и квалитетнијем информисању јавности о друштвеном животу сеоске 

популације. Пројектне активности су обухватне и добро постављене и планиране. Довољан број 

и структура медијских садржаја, искуство, минимални ризици, професионални и технички 

капацитет подносиоца (продукције) и изабрани емитери (две тв станице и портал, као и тв 

размена) гарантују успешну реализацију и држивост пројекта. Буџет пројекта је испланиран 

сходно планираним активностима, али није економски оправдан, у домену висине персоналних 

трошкова. Такође, садржи технички неисправне ставке. Из наведених разлога Комисија 

предлаже да се пројекат подржи у износу од 200.000,00 динара. 

 

 

39. Подносилац пројекта: Стефан Ристановић ПР „Агро караван продукција“, Чачак. Медиј 

преко кога ће се реализовати пројекат: „Б“ ТВ, Чачак – Назив пројекта: „Градина на Јелици“. 

Укупна вредност пројекта: 981.000,00 динара, а тражена средства: 465.000,00 динара. 

Документација подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом року.  Тема пројекта је 

производња иновативног медијског садржаја – документарног филма о историји и култури 

античког археолошког локалитета Градина на планини Јелици, који указује на трагове 

постојања археолошких и историјских топонима, у домену едукације јавности, посебно младих, 

о историји, пореклу, стању и карактеристикама локалитета, али и културно-туристичком 

потенцијалу. Општи циљ пројекта је допринос бољем информисању јавности Чачка и 

Драгачева о културној баштини, уз који су дефинисани и специфични циљеви. На квалитет 

медијског садржаја указује ангажованост институција културе. Планиране активности су 

свеобухватне и реално оствариве чиме се постижу реални циљеви у реализацији и одрживост 

пројекта. Буџет пројекта није економски оправдан, у домену висине трошкова евалуације и 

мониторинга (паушална процена) и персоналних трошкова. Такође, садржи неоправдане 

трошкове (храна, најам опреме) технички неисправне ставке. Комисија предлаже да се пројекат 

подржи у износу од 350.000,00 динара.  

 

 

 

40. Подносилац пројекта: Агенција за изнајмљивање радио, телевизијске и телекомуникационе 

опреме, рекламу и пропаганду „Звуци галаксије“ ПР Милољуб Петровић, Чачак. Медиј преко 

кога ће се реализовати пројекат: ТВ „Галаксија 32“, Чачак – Назив пројекта: „Интервју недеље“. 

Укупна вредност пројекта: 1.008.990,00 динара, а тражена средства: 500.000,00 динара. 

Документација подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом року. Тема пројекта је 

производња документарног садржаја – интервјуа са знаменитим личностима из различитих 

области деловања, од значаја за Чачак и Моравички округ. Значај пројекта је опредељујући за 

информисање јавности, наводи се општа тема (промоција...) и личности су наведене и 

дефинисане. Пројектне активности и план су детаљно су  разрађени. Значајно за видљивост 

пројекта је укључивање емитера две ТВ станице и портала као медија за реализацију. Буџет 

пројекта није економски оправдан, у домену висине трошкова евалуације и мониторинга 

(паушална процена) и персоналних трошкова. Такође, садржи неоправдане трошкове (храна, 

најам опреме) технички неисправне ставке. Комисија предлаже да се пројекат подржи 

300.000,00 динара. 

 

 

41. Подносилац пројекта: „ИН-МЕДИА.НЕТ“ Иван Николић ПР, Чачак. Медиј преко кога ће се 

реализовати пројекат: портал регионална информативна новинска агенција „РИНА“, Чачак – 

Назив пројекта: „Сви путеви воде у Чачак: Град богате историје и изузетног туристичког 
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потенцијала“. Укупна вредност пројекта: 1.200.000,00 динара, а тражена средств 960.000,00 

динара. Документација подносиоца је комплетна и пристигла је у траженом року.  Теме 

пројекта су вишезначно одређене, а планиран медијски садржај су информације од значаја за 

јавно информисање дефинисаних циљних група – становништва, привредника, потенцијалних 

туриста и инвеститора и осталих јавности о економском, привредном, културно-историјском, 

природно-географском и туристичком потенцијалу града усмерених на промоцију резултата и 

развојних могућности. Теме су конкретизоване и детаљно разрађене. Медијски садржај је 

производ истраживачког приступа и своди се на новинске текстове са фотографијама (нису 

медијски, већ пратећи садржај новинарског текста) и видео изјавама о значајним местима и 

објектима са развојним потенцијалом. Пројектне активности су детаљно разрађене и планиране. 

Резултати и индикатори су евидентирани и објективно мерљиви и односе се на евиденцију 

састанака тима, архиве документације и садржаја, као и на евиденцију броја ангажованих лица, 

ставове и извештаје. Искуство, обухватност и квалитет медијског садржаја, минимални ризици, 

технички капацитет подносиоца указују на успешну реализацију пројекта. Планиран интерни и 

екстерни мониторинг и анализа, богато професионално искуство дају довољно уверења да је 

пројекат одржив. Буџет пројекта је испланиран сходно планираним активностима, али није 

економски оправдан, у домену висине персоналних трошкова, у односу на број медијских 

садржаја. Комисија предлаже да се пројекат подржи у износу од 750.000,00 динара. 

 

 

42. Подносилац пројекта: „Удружење медија и медијских радника“, Чачак. Медиј преко кога ће 

се реализовати пројекат: портал УММР „www.ummr.rs“, Чачак – Назив пројекта: „Креатори 

интернет насиља, последице и санкције“. Укупна вредност пројекта: 750.000,00 динара, а 

тражена средства 600.000,00 динара. Документација подносиоца је комплетна и пристигла је у 

траженом року. Тема је актуелна и изузетно важна обзиром да се ради о пројекту заштите од 

злоупотребе насиља на интернету и друштвеним мрежама, у сегменту новинарства и 

професионалног информисања.  Значај пројекта је посебан у остваривању јавног интереса у 

области информисања, посебно са аспекта стања новинарства и медија. Циљ је да кроз медијске 

садржаје искорени насиље, цензура, говор мржнје и застрашивање новинара, како би се рад 

новинара и медија вратио изворним начелима професионализма, слободе и демократичности. 

Медијски садржаји треба да учине сагледавање проблема интернет насиља видљивим и побуде 

активирање правне струке, институционалних органа и целе јавности ради доношења законских 

решења и санкција за креаторе насиља и заштите новинарску професију, а тиме и јавност. 

Циљне групе су јасно дефинисане. Прецизан и разрађен план пројектних  активности даје 

уверење о успешности пројекта у домену остварења и одрживости. Резултати треба да се 

односе на пораст информисања и нивоа свести јавности о наведеним темама и пораст законских 

решења и санкциј према креаторима насиља над новинарима. Резултати и индикатори су 

евидентирани и објективно мерљиви и односе се на евиденцију састанака тима, броја контаката 

са учесницима и представницима институција, архиве документације и садржаја, као и на 

евиденцију анкетираних и анализу ставова и извештаје. Планиран интерни и екстерни 

мониторинг и анализа, професионално искуство и посвећеност у реализацији дају довољно 

уверења да је пројекат одржив. Буџет пројекта је испланиран сходно планираним активностима, 

али није економски оправдан, у домену висине персоналних трошкова, садржи паушалне 

вредности за произведен медијски садржај али неоправдане трошкове (најам опреме). Комисија 

предлаже да се пројекат подржи у износу од 419.000,00 динара. 
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З А П И С Н И К 

са прве седнице Комисије за оцену пројеката у области јавног информисања,  

одржане 9. новембра 2021. године са почетком у 12 часова у канцеларији број 206 у згради 

Градске управе града Чачка  

  

  

Седници присуствују сви чланови Комисије: Јелена Допуђ, Милијан Николић и 

Катарина Јовановић. 

 

 

Комисија може да ради, јер на седници Комисије постоји кворум за рад и пуноважно 

одлучивање. 

 

 

Д н е в н и   р е д: 

 

 

1. Избор председника Комисије  

 

2. Разматрање приспелих пријава на конкурс за суфинансирање пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града 

Чачка  у 2021. години 

 

 

 

ПРВА ТАЧКА:    Избор Председника Комисије 

 

 

У складу са чланом 22. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017), 

чланови Комисије су једногласно изабрали Јелену Допуђ, за председницу Комисије.  

 

 

ДРУГА ТАЧКА: Разматрање приспелих пријава на конкурс за суфинансирање пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка  у 2021. 

години 

 

Свим члановима Комисије је у складу са Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 

8/2017), у периоду 2-3. новембар 2021. године достављено: 

 

- јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2021. години број 06-

144/2021-III од 26. августа 2021. године; 

- поднети пројекти на конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2021. години; 

- допис Регулаторног тела за електронске медије број 07-1715/21-1 од 27.09.2021. 

године; 

- допис Савета за штампу од 23.09.2021. године; 

- записник о испуњености услова за учешће на конкурсу; 

- табеларни преглед подносилаца пројеката, чији се пројекти достављају; 
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- табеларни преглед подносилаца пројеката, чији се пројекти не достављају (чланови 

Комисије нису упутили захтев за достављање наведених пројеката, у складу са чланом 22. став 

7. Правилника). 

 

С обзиром да је свим члановима Комисије претходно достављен наведени материјал, 

Комисија је на данашњој седници разматрала приспеле пријаве на конкурс за суфинансирање 

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града 

Чачка  у 2021. години. 

 

              У складу са чланом 22. став 5. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017), 

чланови Комисије, након увида у конкурсну  документацију, су дали писану изјаву да нису у 

сукобу интереса  и да не обављају јавну функцију. 

  

 

Након разматрања достављених пројеката, Комисија се изјаснила на следећи начин: 

 

 

 

 

редни 

број 

 

 

Подносилац 

 

медиј 

 

 

пројекат 

 

 

предлог 

    гласање 

за 

п
р
о
ти

в
 

у
зд

р
ж

ан
и

 

1.  
ДОО „Radio Xanadu“ 

Чачак 

Радио Клик ФМ 032 

100,8mhz 

Еколошки 

мегахерц 
150.000,00 

3 
  

2.  

Удружење за борбу 

против 

дискриминације 

„Посматрач“ Београд 

ембарго.рс 

Чачанска 

економско-

културна 

ренесанса 

400.000,00 

3 

  

3.  
Маркетинг агенција 

„West media press“ 

Ужице 

www.zapadneinfo.net 
Чачак у служби 

грађана 
100.000,00 

3 

  

4.  
ДОО „Adria media 

magazine“ Београд 

National geographic 

Srbija 

Културне оазе 

Чачка 
150.000,00 

3 
  

5.  
ДОО „Adria media 

group“ Београд 
еспресо 

Туристичка 

ризница Чачка 
150.000,00 

3 
  

6.  
ДОО „Конзум лав“  

Ужице 

Информативни портал 

www.infopress.rs 
Чачак на длану 200.000,00 

3 
  

7.  
ДОО „Конзум лав“  

Ужице 
Телеспорт 

Чачански спорт 

на длану 
100.000,00 

3 
  

8.  
ДОО „Конзум лав“  

Ужице 
ТВ Лав+ 

Мапирање 

потреба и 

проблема месних 

заједница на 

територији града 

Чачка 

3.000.000,00 

3 

  

9.  
ДОО „Радио Јавор“ 

Ивањица 
Радио Јавор 

Новости града 

Чачка 
одбијено 

3 
  

10.  
ДОО „Чачански 

глас“ Чачак 
Ча глас 

Расадник 

успешног 

породичног 

предузетништва 

300.000,00 

3 
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11.  
ДОО „Чачански 

глас“ Чачак 
Чачански глас 

Тргни се, креирај 

своју будућност! 
400.000,00 

3 
  

12.  
Веб портал „Топ-

медија“ Липовац 
Топпресс 

Воће чачанског 

краја од њиве до 

трпезе, 

могућности 

прераде на 

сопственом 

имању и пласман 

финалних 

производа 

100.000,00 

3 

  

13.  
ДОО „Студио М“ 

Чачак 

Радио Џенарика 

 

Од школе до 

посла 
400.000,00 

3 
  

14.  
ДОО „Студио 

Џокер“ Чачак 

Радио Џокер 

 

Покрени 

солидарност 
300.000,00 

3 
  

15.  
ДОО „Радио 

Пожега“ Пожега 
Радио Пожега Спорт као игра одбијено 

3 
  

16.  
Веб портали 

„Кабларнет“ Чачак 

Кабларнет 

 

 

И ми смо ти – 

водич кроз права 

ОСИ 

200.000,00 

3 

  

17.  
ДОО „Озон медиа“ 

Чачак 

Чачанске новине 

 

 

Управљање 

комуналним 

отпадом и 

отпадним водама 

250.000,00 

3 

  

18.  
ДОО „Озон медиа“ 

Чачак 

Ozon press 

 

 

Бити млад, а 

живети на селу 
300.000,00 

3 

  

19.  
ДОО „Телевизија 

Телемарк“ Чачак 

         

         

Регионалневести.нет 

 

Серијал текстова 

са пратећим 

мултимедијалним 

садржајем 

Спортом до 

инклузије 

200.000,00 

3 

  

20.  
ДОО „Телевизија 

Телемарк“ Чачак 

Телевизија Телемарк 

 

 

Серијал емисија о 

актуелностима из 

света 

пољопривреде - 

Време за семе 

3.476.000,00 

3 

  

21.  
Удружење Унија 

младих Чачак 

директ 

 

 

Фокус на Чачак 435.000,00 

3 

  

22.  
Телевизија 

„Галаксија 32“ ДОО 

Чачак 

ТВ Галаксија 32 

 

 

ТВ информатор – 

ми Вас питамо 
2.600.000,00 

3 

  

23.  
ДОО „ЧА МТВ 

телевизија“ Чачак 

продукција Моја Тв 

 

 

 

Мој Чачак – мој 

град, град без 

насиља 

200.000,00 

3 

  

24.  

Снимање и издавање 

звучних записа и 

музике “Куминес“ 

Пријевор 

Звуци Србије 

 

Културно 

уметничко 

друштво (народна 

игра) као симбол 

традиције 

200.000,00 

3 

  

25.  Удружење Рефлектор Упознајте нас 300.000,00 3   
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„Рефлектор“ Чачак 

26.  
Удружење „Пулс 

медија“ Чачак 

Медиа портал 

 

 

Чачак јуче, данас, 

сутра 
400.000,00 

3 

  

27.  
Удружење „Н2 

медиа“ Чачак 

новинска 

информативна 

агенција НИА 

 

Мозаик града 

Чачка 
одбијено 

3 

  

28.  
Удружење „Н2 

медиа“ Чачак 

Н2 

 

 

Реци не насиљу! одбијено 

3 

  

29.  
Студио за видео 

продукцију „Ганис 

032“ Чачак 

продукција 

(Телевизија Телемарк) 

ТВ емисија МО 

спорт 
одбијено 

3 

  

30.  

Центар за 

информисање, 

културу и развој 

демократије 

„Директива“ Чачак 

Морава инфо 

 

Породично 

насиље – велики 

друштвени 

проблем 

620.000,00 

3 

  

31.  
Привредно друштво 

“ГЗС“ Чачак Чачак 

Глас западне Србије 

 

 

Године које су 

промениле Чачак 

– две деценије 

након промене 

политичког и 

економског 

система 

1.500.000,00 

3 

  

32.  

Студио за фото, 

видео и пост 

продукцију „4н 

студио“ Чачак 

4Н 

 

 

Инклузија – из 

нашег угла на 

територији града 

Чачка 

350.000,00 

3 

  

33.  
ДОО „Matrix media“ 

Чачак 

 

продукција (БТВ) 

 
Поздрав из Чачка! 300.000,00 

3 

  

34.  

Студио за видео 

продукцију и 

фотографске услуге 

„Бус плус“ Чачак 

епицентар прес 
Ћирилица – тврда 

воћка чудновата 
150.000,00 

3 

  

35.  
Кинематографија и 

видео производња 

„Алвес“ Чачак 

 

продукција (БТВ) 

 

Предеоне 

вредности 

Овчарско-

кабларског 

драгуља 

200.000,00 

3 

  

36.  

Агенција за 

производњу аудио-

визуелних производа 

„AVN + production“ 

Чачак 

 

продукција (ТВ 

Галаксија 32 

БТВ) 

 

Чачанске пешачке 

и планинарске 

стазе 

300.000,00 

3 

  

37.  

Кинематографија и 

видео производња 

„Агро јасик  

продукција“ Чачак 

продукција (ТВ 

Галаксија 32) 

 

Наша прича – 

породична 

газдинства 

чачанског села 

250.000,00 

3 

  

38.  
Кинематографија и 

видео производња 

„Агро антена“ Чачак 

продукција (ТВ 

Галаксија 32) 

 

Најважнија 

споредна ствар на 

свету - тв серијал 

200.000,00 

3 
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39.  

Кинематографија и 

видео производња 

„Агро караван ср 

продукција“ Чачак 

Продукција (БТВ) 

 

Градина на 

Јелици 
350.000,00 

3 

  

40.  

Агенција за 

изнајмљивање радио, 

телевизијске и 

телекомуникационе 

опреме, рекламу и 

пропаганду „Звуци 

галаксије“ Чачак 

 

продукција (ТВ 

Галаксија 32) 

 

 

Интервју недеље 300.000,00 

3 

  

41.  
Делатност новинских 

агенција „Ин-

медиа.нет“ Чачак 

регионална 

информативна 

новинска агенција 

рина 

 

 

Сви путеви воде у 

Чачак: град 

богате историје и 

изузетног 

туристичког 

потенцијала 

750.000,00 

3 

  

42.  
Удружење медија и 

медијских радника 

уммр 

 

 

Креатори 

интернет насиља, 

последице и 

санкције 

419.000,00 

3 

  

43.  ДОО „Чворак“ Чачак  

Када сам био 

мали, поштовали 

су се старији, када 

сам остарио, 

поштују се млади 

– ја никад да 

будем поштован 

одбачено 

3 

  

44.  

Центар за 

истраживачко 

новинарство Чачак 

 

одбачено 

3 

  

45.  
ДОО 

„Чворак“ Чачак 

 

одбачено 

3 

  

46.  

ДОО „Alo 

media system“ 

Београд 

 

одбачено 

3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

1. ДОО „Radio Xanadu“ Чачак је као издавач медија Радио Клик ФМ 100,8 МХз, 

доставио предлог пројекта под називом „Еколошки мегахерц“. Поред обрасца за пријаву, 

учесник конкурса је поднео следећу документацију:  
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- решење о регистрацији у Агенцији за привредне регистре; 

- решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне 

регистре; 

- потврду Народне банке Републике Србије да нема блокиран рачун која није старија од датума 

расписивања конкурса; 

- дозвола за пружање медијске услуге издата од Регулаторног тела за електронске медије; 

- потписану изјаву учесника конкурса о додељеној  државној помоћи мале вредности; 

- потписану изјаву учесника конкурса да није за исти пројекат у текућој календарској години 

већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на 

републичком, покрајинском или локалном нивоу. 

 ДОО „Radio Xanadu“ Чачак је у претходној години добио средства намењена 

пројектном суфинансирању. У складу са Уговором о суфинансирању пројекта у области јавног 

информисања, подносилац пројекта је био у обавези да достави извештај о реализацији 

пројекта Градском већу града Чачка у прописаном року и у форми наративног и финансијског 

извештаја (Образац број 2 – Наративни и финансијски извештај - Правилник о суфинансирању 

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Сл. гласник РС", бр. 

16/2016 и 8/2017) до 15.03.2021. године. Подносилац пројекта је извештај о реализацији уговора 

доставио 16. марта 2021. године, о чему је обавештена Комисија. Градска управа за финансије 

је обавестила Градско веће о начину трошењу одобрених средстава. Помоћник градоначелника 

за друштвене делатности је обавестио Градско веће о поднетом наративном извештају. Градско 

веће је Закључком број 06-178/2021-III од 28. октобра 2021. године усвојило поднети 

Наративни и финансијски извештај. 

  

Након разматрања достављеног пројекта Комисија је закључила да документација подносиоца 

је комплетна и пристигла у траженом року. Укупна вредност 1.118.400,00 динара, а тражена 

средства 813.000,00 динара. Пројекат остварује јавни интерес у области информисања. Тема је 

иновативна и изузетно значајна за све становнике Чачка. Реализација пројекта би допринела 

унапређењу квалитета јавног информисања у области заштите животне средине у граду који је 

последњих година високо на лествици загађивача ваздуха. Детаљан и јасан опис пројекта, као и 

пројектних активности. Буџет је предимензиониран у односу на број медијских садржаја. 

Циљне групе су одлично издефинисане. Комисија предлаже да овај пројекат буде подржан у 

износу од 150.000,00 динара. Према ревидираном буџету прилагодити број медијских садржаја. 

 

 

 

 

 

2. Удружење за борбу против дискриминације „Посматрач“ Београд је као правно 

лице које се бави производњом медијских садржаја доставило предлог пројекта под називом 

„Чачанска економско-културна ренесанса“, који ће се емитовати на медију ембарго.рс 

(интернет портал), чији је издавач Издавачка делатност „Вук пс“ Београд. Поред обрасца за 

пријаву, учесник конкурса је поднео следећу документацију:  

 

- решење о регистрацији у Агенцији за привредне регистре; 

- потврда Народне банке Србије да дужник нема евидентиране основе и налоге у 

принудној наплати; 

- непотписану изјаву учесника конкурса о додељеној  државној помоћи мале вредности; 

- решење о регистрацији медија (ембарго.рс) у Регистру медија који се води у Агенцији 

за привредне регистре. 

 

На основу члана 11. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање 

јавног интереса  у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017) Градска 

управа за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка је у циљу 
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утврђивања испуњености услова за учешће на конкурсу, затражила да учесник конкурса у року 

од осам дана, а закључно са . октобром 2021. године достави допуну документације, и то: 

 

- потписану изјаву учесника конкурса о додељеној  државној помоћи мале вредности; 

- оверену изјаву/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити 

емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица односно предузетника који се 

бави производњом медијских садржаја); 

- потписану изјаву учесника конкурса да није за исти пројекат у текућој календарској 

години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног 

информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу. 

 

Учесник конкурса је у остављеном року доставио Решење број 266/2021 од  26.02.2021. 

године о упису промене података у регистар медија и то уместо издавача медија Издавачка 

делатност „Вук пс“ Београд уписује се Удружење за борбу против дискриминације 

„Посматрач“ Београд. С обзиром да је промена извршена пре расписивања конкурса, учесник 

конкурса подноси пројекат као издавач медија, а не као правно лице које се бави производњом 

медијских садржаја. Из тих разлога, учесник конкурса није обавезан да достави оверену 

изјаву/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити емитован/објављен у 

том медију (обавезно само за правна лица односно предузетника који се бави производњом 

медијских садржаја). 

 

Учесник конкурса је у остављеном року доставио допуну преостале документације. 

Удружење за борбу против дискриминације „Посматрач“ Београд није у претходној 

години добило средства намењена пројектном суфинансирању.  

 

 

Након разматрања достављеног пројекта Комисија је закључила да документација 

подносиоца је комплетна и пристигла у траженом року. Укупна вредност 625.000,00 динара, а 

тражена средства 500.000,00 динара. Пројекат је медијско представљање Града Чачка у 

политичком и културном развоју региона и шире, проналажање и објављивање нових 

модалитета будућег развија Града. Биће обрађено најмање 10 истраживачких актуелних тема. 

Новинари истраживачи ће се бавити анализама, коменатрима и најширом анализом 

актуелности за дату тему у оквиру привредно, економоско и културног развоија Града Чачка.  

Посебно ће се истражити да ли су постојали или и даље постоје било који облици 

дискриминације као посебан вид корупције. Мерљиви су резултати и индикатори, те стога 

Комисија предлаже да се пројектни предлог подржи са 400.000,00 динара. 

 

 

 

 

3. Маркетинг агенција „West media press“ Ужице је као издавач медија 

www.zapadneinfo.net (интернет портал), доставио предлог пројекта под називом „Чачак у 

служби грађана“. Поред обрасца за пријаву, учесник конкурса је поднео следећу 

документацију:  

 

- решење о регистрацији у Агенцији за привредне регистре; 

- решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне 

регистре; 

- потврду Народне банке Републике Србије да нема блокиран рачун која није старија од датума 

расписивања конкурса; 

- потписану изјаву учесника конкурса о додељеној  државној помоћи мале вредности; 

- потписану изјаву учесника конкурса да није за исти пројекат у текућој календарској години 

већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на 

републичком, покрајинском или локалном нивоу. 
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Маркетинг агенција „West media press“ Ужице није у претходној години добила 

средства намењена пројектном суфинансирању.  

Након разматрања достављеног пројекта Комисија је закључила да документација 

подносиоца је комплетна и пристигла у траженом року. Укупна вредност 504.000,00 динара, а 

тражена средства 396.000,00 динара. Тема је актуелна и изузетно значајна за све становнике 

Чачка. Из описа пројекта и плана пројектих активности се види јасноћа и могућност 

реализације пројекта у предвиђеном року. Јасно постављене циљне групе. Теме које ће бити 

обрађене су значајне за грађане Чачка. Планиране активности су детаљно разрађене а резултати 

ииндикатори указују да ј епројекат реално изводљив и одржив. Комисијаје констатовала 

неусклађеност исказаних вредности у буџету и нереалне износе па стога предлаже износ од 

100.000,00 динара и сходно томе усклађивање са бројем медијских садржаја.  

 

 

4. ДОО „Adria media magazine“ Београд је као издавач медија National geographic 

Srbija (новине) доставио предлог пројекта под називом „Културне оазе Чачка“. Поред обрасца 

за пријаву, учесник конкурса је поднео следећу документацију:  

 

- решење о регистрацији у Агенцији за привредне регистре; 

- решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне 

регистре; 

- потврду Народне банке Републике Србије да нема блокиран рачун која није старија од датума 

расписивања конкурса; 

- потписану изјаву учесника конкурса о додељеној  државној помоћи мале вредности; 

- потписану изјаву учесника конкурса да није за исти пројекат у текућој календарској години 

већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на 

републичком, покрајинском или локалном нивоу. 

ДОО „Adria media magazine“ Београд није у претходној години добио средства 

намењена пројектном суфинансирању.  

Након разматрања достављеног пројекта Комисија је закључила да документација подносиоца 

је комплетна и пристигла у траженом року. Укупна вредност 656.360,00 динара, а тражена 

средства 522.000,00 динара. Јасно постављени циљеви пројекта као и примарне и секундарне 

циљне групе. План пројектних активности детаљно разређен. Циљ је одлично постављен - 

Подизање свести грађана Чачка и шире о културном стваралаштву и баштини ради преношења 

сопственог културног наслеђа наредним генерацијама. Прецизни резултати пројектих 

актиности као и индикатори указују на реалну изводљивост и одрживост пројекта. Буџет је 

нереалан у односу на број планираних медијских садржаја, па сходно томе комисија предлаже 

да се одобри износ од 150.000,00 динара и према томе усклади број медијских садржаја.  

 

5. ДОО „Adria media group“ Београд је као издавач медија Еспресо (интернет портал) 

доставио предлог пројекта под називом „Туристичка ризница Чачка“. Поред обрасца за пријаву, 

учесник конкурса је поднео следећу документацију:  

 

- решење о регистрацији у Агенцији за привредне регистре; 

- решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне 

регистре; 

- потврда Народне банке Србије да дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној 

наплати; 

- потписану изјаву учесника конкурса о додељеној  државној помоћи мале вредности; 

- потписану изјаву учесника конкурса да није за исти пројекат у текућој календарској години 

већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на 

републичком, покрајинском или локалном нивоу; 

- подаци о називу интернет домена. 



 9 

ДОО „Adria media group“ Београд је у претходној години добио средства намењена 

пројектном суфинансирању. У складу са Уговором о суфинансирању пројекта у области јавног 

информисања подносилац пројекта је доставио извештај о реализацији пројекта Градском већу 

града Чачка у прописаном року и у форми наративног и финансијског извештаја (Образац број 

2 – Наративни и финансијски извештај - Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016 и 8/2017). 

Градска управа за финансије је обавестила Градско веће о начину трошењу одобрених 

средстава. Помоћник градоначелника за друштвене делатности је обавестио Градско веће да је 

поднети наративни извештају у складу са Уговором. Градско веће је Закључком број 06-

178/2021-III од 28. октобра 2021. године усвојило поднети Наративни и финансијски извештај. 

 Након разматрања достављеног пројекта Комисија је закључила да документација 

подносиоца је комплетна и пристигла у траженом року. Укупна вредност 693.000,00 динара, а 

тражена средства 501.000,00 динара. Јасно постављени циљеви пројекта као и примарне и 

секундарне циљне групе. План пројектних активности детаљно разређен. Тема је посебно 

значајна  – туризам као развојна шанса Чачка. Прецизни резултати пројектих активности као и 

индикатори указују на реалну изводљивост и одрживост пројекта. Резултати и индикатори су 

прецизно постављени и мерљиви. Буџет је нереалан у односу на број планираних медијских 

садржаја, па сходно томе комисија предлаже да се одобри износ од 150.000,00 динара и према 

томе усклади број медиских садржаја.  

 

 

 

6. ДОО „Конзум лав“  Ужице је као издавач медија Информативни портал 

www.infopress.rs (интернет портал), доставио предлог пројекта под називом „Чачак на длану“. 

Поред обрасца за пријаву, учесник конкурса је поднео следећу документацију:  

 

- решење о регистрацији у Агенцији за привредне регистре; 

- решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне 

регистре; 

- потврда Народне банке Србије да дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној 

наплати; 

- потписану изјаву учесника конкурса о додељеној  државној помоћи мале вредности – 

неправилно попуњену; 

- потписану изјаву учесника конкурса да није за исти пројекат у текућој календарској години 

већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на 

републичком, покрајинском или локалном нивоу. 

 

На основу члана 11. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање 

јавног интереса  у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017) Градска 

управа за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка је у циљу 

утврђивања испуњености услова за учешће на конкурсу, затражила да учесник конкурса у року 

од осам дана, а закључно са . октобром 2021. године достави допуну документације, и то: 

 

- потписану изјаву учесника конкурса о додељеној државној помоћи мале вредности 

(правилно попуњену). 

 

 

Учесник конкурса је у остављеном року доставио допуну документације. 

ДОО „Конзум лав“  Ужице је у претходној години добио средства намењена пројектном 

суфинансирању. У складу са Уговором о суфинансирању пројекта у области јавног 

информисања подносилац пројекта је доставио извештај о реализацији пројекта Градском већу 

града Чачка у прописаном року и у форми наративног и финансијског извештаја (Образац број 
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2 – Наративни и финансијски извештај - Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016 и 8/2017). 

Градска управа за финансије је обавестила Градско веће о начину трошењу одобрених 

средстава. Помоћник градоначелника за друштвене делатности је обавестио Градско веће да је 

поднети наративни извештају у складу са Уговором. Градско веће је Закључком број 06-

178/2021-III од 28. октобра 2021. године усвојило поднети Наративни и финансијски извештај. 

Након разматрања достављеног пројекта Комисија је закључила да документација 

подносиоца је комплетна и пристигла у траженом року. Укупна вредност 875.940,00 динара, а 

тражена средства 696.000,00 динара. Пројекат остварује јавни интерес у области информисања. 

Тема је значајна за све становнике Чачка – поред сврхе информисања информације се односе на 

привредне ресурсе, локације за улагања, на туристичке потенцијале који доприносе порасту 

броја туриста, на пољопривреду а посебно на подстицаје, проблематику у области животне 

средине а ради решавања проблема у области здравства и осталих области. Детаљан и јасан 

опис пројекта. Добро разрађен план пројектних активности. Завидно искуство подносиоца на 

реализацији сличних пројеката. Буџет је предимензиониран у односу на број медијских 

садржаја. Комисија предлаже да овај пројекат буде подржан у износу од 200.000,00 динара.  

 

 

7. ДОО „Конзум лав“  Ужице је као издавач медија Телеспорт (интернет портал), 

доставио предлог пројекта под називом „Чачански спорт на длану“. Поред обрасца за пријаву, 

учесник конкурса је поднео следећу документацију:  

 

- решење о регистрацији у Агенцији за привредне регистре; 

- решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне 

регистре; 

- потврда Народне банке Србије да дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној 

наплати; 

- потписану изјаву учесника конкурса о додељеној  државној помоћи мале вредности – 

неправилно попуњену; 

- потписану изјаву учесника конкурса да није за исти пројекат у текућој календарској години 

већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на 

републичком, покрајинском или локалном нивоу. 

 

На основу члана 11. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање 

јавног интереса  у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017) Градска 

управа за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка је у циљу 

утврђивања испуњености услова за учешће на конкурсу, затражила да учесник конкурса у року 

од осам дана, а закључно са . октобром 2021. године достави допуну документације, и то: 

 

- потписану изјаву учесника конкурса о додељеној  државној помоћи мале вредности 

(правилно попуњену). 

 

Учесник конкурса је у остављеном року доставио допуну документације. 

ДОО „Конзум лав“  Ужице је у претходној години добио средства намењена пројектном 

суфинансирању. У складу са Уговором о суфинансирању пројекта у области јавног 

информисања подносилац пројекта је доставио извештај о реализацији пројекта Градском већу 

града Чачка у прописаном року и у форми наративног и финансијског извештаја (Образац број 

2 – Наративни и финансијски извештај - Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016 и 8/2017). 

Градска управа за финансије је обавестила Градско веће о начину трошењу одобрених 
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средстава. Помоћник градоначелника за друштвене делатности је обавестио Градско веће да је 

поднети наративни извештају у складу са Уговором. Градско веће је Закључком број 06-

178/2021-III од 28. октобра 2021. године усвојило поднети Наративни и финансијски извештај. 

Након разматрања достављеног пројекта Комисија је закључила да документација подносиоца 

је комплетна и пристигла у траженом року. Укупна вредност 597.510,00 динара, а тражена 

средства 475.970,00 динара. Пројекат остварује јавни интерес у области информисања. Тема је 

занимљива и посебно важна за промоцију и афирмацију резултата и успеха  портских клубова 

на териоторији града. Значајно доприноси афирмацији спорта и здравог стила живота код деце 

и омладине. Јасно постављене циљне групе, детаљно разрађен план пројектних активности. На 

основу индикатора резултата јасно се може видети да је пројекат одржив и након његове 

реализације. Буџет је нереалан у односу на циљ и број медијских садржаја. Комисија предлаже 

ревидирање у делу персоналних трошкова. Комисија предлаже да овај пројекат буде подржан у 

износу од 100.000,00 динара. 

 

 

 

 

8. ДОО „Конзум лав“  Ужице је као издавач медија ТВ Лав+, доставио предлог 

пројекта под називом „Мапирање потреба и проблема месних заједница на територији града 

Чачка“. Поред обрасца за пријаву, учесник конкурса је поднео следећу документацију:  

 

- решење о регистрацији у Агенцији за привредне регистре; 

- решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне 

регистре; 

- потврда Народне банке Србије да дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној 

наплати; 

- дозволу за емитовање радио и/или ТВ програма издату од Регулаторног тела за електронске 

медије; 

- потписану изјаву учесника конкурса о додељеној  државној помоћи мале вредности; 

- потписану изјаву учесника конкурса да није за исти пројекат у текућој календарској години 

већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на 

републичком, покрајинском или локалном нивоу. 

 

ДОО „Конзум лав“ Ужице је у претходној години добио средства намењена пројектном 

суфинансирању. У складу са Уговором о суфинансирању пројекта у области јавног 

информисања подносилац пројекта је доставио извештај о реализацији пројекта Градском већу 

града Чачка у прописаном року и у форми наративног и финансијског извештаја (Образац број 

2 – Наративни и финансијски извештај - Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016 и 8/2017). 

Градска управа за финансије је обавестила Градско веће о начину трошењу одобрених 

средстава. Помоћник градоначелника за друштвене делатности је обавестио Градско веће да је 

поднети наративни извештају у складу са Уговором. Градско веће је Закључком број 06-

178/2021-III од 28. октобра 2021. године усвојило поднети Наративни и финансијски извештај. 

Након разматрања достављеног пројекта Комисија је закључила да документација подносиоца 

је комплетна и пристигла у траженом року. Укупна вредност 7.001.080,00 динара, а тражена 

средства 3.497.800,00 динара. Пројекат остварује јавни интерес у области информисања у 

домену привредне инфраструктуре, пољопривреде, туризма, здравства, социјалне заштите и 

спорта у оквиру месних заједница са територије Чачка што је потпуно усклађено са стратегијом 

одрживог развоја Града Чачка. Завидан број медијских садржаја, у формату тв емисија, 

репортажа и тв прилога чиме ће се постићи свеобухватан начин представљања наведених 
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активности.  На основу индикатора резултата јасно се може видети да је пројекат одржив. 

Подносилац  има богато искуство у реализацији сличних пројеката. Јасно су диференцирани 

циљеви и циљне групе. Због великог броја лица који чине пројектни тим у буджеру 

преовладавају персонални трошкови па комисија предлаже да овај пројекат буде подржан у 

износу од 3.000.000,00 динара.  

 

 

 

9. ДОО „Радио Јавор“ Ивањица је као издавач медија Радио Јавор, доставио предлог 

пројекта под називом „Новости града Чачка“. Поред обрасца за пријаву, учесник конкурса је 

поднео следећу документацију:  

 

- решење о регистрацији у Агенцији за привредне регистре; 

- решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне 

регистре; 

- дозвола за емитовање радио програма издата од Регулаторног тела за електронске медије; 

- потврда Народне банке Србије да дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној 

наплати; 

- потписану изјаву учесника конкурса о додељеној  државној помоћи мале вредности; 

- потписану изјаву учесника конкурса да није за исти пројекат у текућој календарској години 

већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на 

републичком, покрајинском или локалном нивоу 

- графички приказ зоне покривања. 

 

ДОО „Радио Јавор“ Ивањица није у претходној години добио средства намењена 

пројектном суфинансирању.  

Након разматрања достављеног пројекта Комисија је закључила да документација подносиоца 

је комплетна и пристигла у траженом року. Укупна вредност 565.300,00 динара, а тражена 

средства 425.000,00 динара. Опис пројекта је сувише штур и уопштен, као и врста планираних 

медијских садржаја. Број предложених медијских садржаја је преобиман да би се реализовао у 

назначеном временском периоду. Имајући у виду да је подносилац из Ивањице комисиуја 

сматра да нема довољан утицај на информисање јавности у Чачку те стога предлаже да се 

пројекат не подржи. У делу оперативних трошкова наведене су ставке за које нису предвиђена 

издвајања из буџета. 

 

 

 

10. ДОО „Чачански глас“ Чачак је као издавач медија Чаглас (интернет портал) 

доставио предлог пројекта под називом „Расадник успешног породичног предузетништва“. 

Поред обрасца за пријаву, учесник конкурса је поднео следећу документацију:  

 

- решење о регистрацији у Агенцији за привредне регистре; 

- решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне 

регистре; 

- потврда Народне банке Србије да дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној 

наплати; 

- потписану изјаву учесника конкурса о додељеној  државној помоћи мале вредности; 
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- потписану изјаву учесника конкурса да није за исти пројекат у текућој календарској години 

већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на 

републичком, покрајинском или локалном нивоу. 

ДОО „Чачански глас“ Чачак је у претходној години добио средства намењена 

пројектном суфинансирању. У складу са Уговором о суфинансирању пројекта у области јавног 

информисања подносилац пројекта је доставила извештај о реализацији пројекта Градском већу 

града Чачка у прописаном року и у форми наративног и финансијског извештаја (Образац број 

2 – Наративни и финансијски извештај - Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016 и 8/2017). 

Градска управа за финансије је обавестила Градско веће о начину трошењу одобрених 

средстава. Помоћник градоначелника за друштвене делатности је обавестио Градско веће да је 

поднети наративни извештају у складу са Уговором. Градско веће је Закључком број 06-

178/2021-III од 28. октобра 2021. године усвојило поднети Наративни и финансијски извештај. 

Након разматрања достављеног пројекта Комисија је закључила да документација подносиоца 

је комплетна и пристигла у траженом року. Укупна вредност 1.052.000,46 динара, а тражена 

средства 733.081,46 динара. Пројекат остварује јавни интерес у области информисања. Тема је 

иновативна и  посебно важна за промоцију и афирмацију породичног предузетништва  на 

териоторији града Чачка. Број садржаја је значајан различитих жанрова у облику репортажа, 

интервјуа, извештаја у 4 тематске целине: од зачетка породичног предузетништва, развоја 

предузетничког духа, укључивање друге и треће генерације и перспектива. Јасно постављене 

примарне и секундарне циљне групе. Детаљно су разрађени опис и план пројектних активности 

и на основу њих се види да подносилац пројекта има јасну визију на који начин ће реализовати 

овај пројекат. Комисија предлаже да се пројекат подржи у износу од 300.000,00 динара 

 

 

11. ДОО „Чачански глас“ Чачак је као издавач медија Чачански глас (новине), 

доставио предлог пројекта под називом „Тргни се, креирај своју будућност!“. Поред обрасца за 

пријаву, учесник конкурса је поднео следећу документацију:  

 

- решење о регистрацији у Агенцији за привредне регистре; 

- решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне 

регистре; 

- потврда Народне банке Србије да дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној 

наплати; 

- потписану изјаву учесника конкурса о додељеној  државној помоћи мале вредности; 

- потписану изјаву учесника конкурса да није за исти пројекат у текућој календарској години 

већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на 

републичком, покрајинском или локалном нивоу. 

ДОО „Чачански глас“ Чачак је у претходној години добио средства намењена 

пројектном суфинансирању. У складу са Уговором о суфинансирању пројекта у области јавног 

информисања подносилац пројекта је доставила извештај о реализацији пројекта Градском већу 

града Чачка у прописаном року и у форми наративног и финансијског извештаја (Образац број 

2 – Наративни и финансијски извештај - Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016 и 8/2017). 

Градска управа за финансије је обавестила Градско веће о начину трошењу одобрених 

средстава. Помоћник градоначелника за друштвене делатности је обавестио Градско веће да је 

поднети наративни извештају у складу са Уговором. Градско веће је Закључком број 06-

178/2021-III од 28. октобра 2021. године усвојило поднети Наративни и финансијски извештај. 

Након разматрања достављеног пројекта Комисија је закључила да документација подносиоца 

је комплетна и пристигла у траженом року. Укупна вредност 1.078.014,50 динара, а тражена 
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средства 858.302,50 динара. Пројекат остварује јавни интерес у области информисања.  Млади 

представљају изузетно значајну категорију друштва и носиоца друштвених промена, па је 

самим тим тема овог пројекта од велике важности за наведену категорију друштва. Детаљно су  

разрађени  опис и план пројектних активности и на основу њих се види да подносилац пројекта 

има јасну визију реализације овог пројекта. Јасно су дефинисане тематске целине: кроз 

активизам младих у сеоским срединама, кроз рад организација ОЦД, поучни примери 

активизма младих. То указује на одрживост и реализацију пројекта. Кроз значајан број 

медијских садржаја представиће реално стање и указати на портребу активнијег укључивања 

младих у креирање будућности и позитивних промена у друштвеној заједници што  је складу са 

Националном Стратегијом за младе до 2025.године. Комисија предлаже да се пројекат подржи 

у износу од 400.000,00 динара. 

 

 

 

12. Веб портал „Топ-медија“ Липовац је као издавач медија топпресс (интернет 

портал), доставио предлог пројекта под називом „Воће чачанског краја од њиве до трпезе, 

могућности прераде на сопственом имању и пласман финалних производа“. Поред обрасца за 

пријаву, учесник конкурса је поднео следећу документацију:  

 

- решење о регистрацији у Агенцији за привредне регистре; 

- решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне 

регистре; 

- потврду Народне банке Републике Србије да нема блокиран рачун која није старија од датума 

расписивања конкурса; 

- потписану изјаву учесника конкурса о додељеној  државној помоћи мале вредности; 

- потписану изјаву учесника конкурса да није за исти пројекат у текућој календарској години 

већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на 

републичком, покрајинском или локалном нивоу. 

Веб портал „Топ-медија“ Липовац није у претходној години добила средства намењена 

пројектном суфинансирању.  

 

Након разматрања достављеног пројекта Комисија је закључила да документација подносиоца 

је комплетна и пристигла у траженом року. Укупна вредност 625.000,00 динара, а тражена 

средства 500.000,00 динара. Пројекат остварује јавни интерес у области информисања. Тема 

пројекта је изузетно значајна обзиром да чачанска котлина пружа одличне услове за бављење 

пољопивредом и биће представљени кроз завидан број медијских садржаја (новинарски 

текстови и прилози који ће бити пласирани у штампаним и електронским медијима). Пројакт 

иима за циљ својеврсну едукацију полљопривредних произвођача, приближавање техничких и 

технолошких достигнућа на пољу воћарства. Пројектом је планирано представљање 

потенцијала и могућности будућим пољопривредним произвођачима. Јасно су постављени 

циљеви и циљне групе. Потребно је ускладити додељена финансијска средства са периодом 

реализације садржаја. Комисија предлаже да се пројекат подржи у износу од 100.000,00 динара. 

 

 

 

13. ДОО „Студио М“ Чачак је као издавач медија Радио Џенарика, доставио предлог 

пројекта под називом „Од школе до посла“. Поред обрасца за пријаву, учесник конкурса је 

поднео следећу документацију:  

 

- решење о регистрацији у Агенцији за привредне регистре; 
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- решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне 

регистре; 

- дозвола за емитовање радио програма издата од Регулаторног тела за електронске медије; 

- потврда Народне банке Србије да дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној 

наплати; 

- потписану изјаву учесника конкурса о додељеној  државној помоћи мале вредности; 

- потписану изјаву учесника конкурса да није за исти пројекат у текућој календарској години 

већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на 

републичком, покрајинском или локалном нивоу. 

 

ДОО „Студио М“ Чачак је у претходној години добила средства намењена пројектном 

суфинансирању. У складу са Уговором о суфинансирању пројекта у области јавног 

информисања подносилац пројекта је доставио извештај о реализацији пројекта Градском већу 

града Чачка у прописаном року и у форми наративног и финансијског извештаја (Образац број 

2 – Наративни и финансијски извештај - Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016 и 8/2017). 

Градска управа за финансије је обавестила Градско веће о начину трошењу одобрених 

средстава. Помоћник градоначелника за друштвене делатности је обавестио Градско веће да је 

поднети наративни извештају у складу са Уговором. Градско веће је Закључком број 06-

178/2021-III од 28. октобра 2021. године усвојило поднети Наративни и финансијски извештај. 

 

Након разматрања достављеног пројекта Комисија је закључила да документација подносиоца 

је комплетна и пристигла у траженом року. Укупна вредност 758.950,00 динара, а тражена 

средства 603.550,00 динара. Пројекат остварује јавни интерес у области информисања. Тема  је 

актуелна и изузетно важна обзиром да се ради о пројекту запошљавања младих на територији 

Чачка, а позната је чињеница да све више младих одлази из града у потрази за пословима у 

другим градовима Србије и иностранство. Значајан број медијских садржаја, 26 радио емисија, 

у формату репортаже, разгови са компетентним саговорницима у процесу стручног образовања, 

едуковања младих као и представника циљних група и локалне самоуправе привредног сектора 

и образовног система Града Чачка. Општи и специфични циљеви добро разрађени и 

постављени као и план пројектних  активности. Одлично разрађене тематске целине за 

реализацију емисија. План медијских активности добро постављен. Реални индикатори указују 

на квалитетан приступ у реализацији што води дугорочној одрживости пројекта. Комисија 

предлаже да се пројекат подржи са у износу од 400.000,00 динара.  

 

 

 

14. ДОО „Студио Џокер“ Чачак је као издавач медија Радио Џокер, доставио предлог 

пројекта под називом „Покрени солидарност“. Поред обрасца за пријаву, учесник конкурса је 

поднео следећу документацију:  

 

- решење о регистрацији у Агенцији за привредне регистре; 

- решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне 

регистре; 

- потврда Народне банке Србије да дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној 

наплати; 

- дозвола за пружање медијске услуге издата од Регулаторног тела за електронске медије; 

- потписану изјаву учесника конкурса о додељеној  државној помоћи мале вредности; 

- потписану изјаву учесника конкурса да није за исти пројекат у текућој календарској години 

већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на 

републичком, покрајинском или локалном нивоу. 

ДОО „Студио Џокер“ Чачак је у претходној години добио средства намењена 

пројектном суфинансирању. У складу са Уговором о суфинансирању пројекта у области јавног 
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информисања подносилац пројекта је доставио извештај о реализацији пројекта Градском већу 

града Чачка у прописаном року и у форми наративног и финансијског извештаја (Образац број 

2 – Наративни и финансијски извештај - Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016 и 8/2017). 

Градска управа за финансије је обавестила Градско веће о начину трошењу одобрених 

средстава. Помоћник градоначелника за друштвене делатности је обавестио Градско веће да је 

поднети наративни извештају у складу са Уговором. Градско веће је Закључком број 06-

178/2021-III од 28. октобра 2021. године усвојило поднети Наративни и финансијски извештај. 

Након разматрања достављеног пројекта Комисија је закључила да документација подносиоца 

је комплетна и пристигла у траженом року. Укупна вредност 777.500,00 динара, а тражена 

средства 570.000,00 динара. Пројекат остварује јавни интерес у области информисања. Тема  је 

актуелна и изузетно важна обзиром да се ради о пројекту афирмације младих, превенцији 

насиља  и развоју здравих стилова живота. Медијски садржај представља 10 емисија колажног 

типа намењен пре свега примарној циљној групи, у циљу слободног развоја личности и 

заштити младих, са фокусом на превенцији насиља и развој здравих стилова живота. Прецизан  

и разрађен план пројектних  активности.  Добро диференциране циљне групе. Активности 

добро представљене и детаљно разрађене из којих се сагледава озбиљност приступа. Резултати 

видљиви и мерњиви. Интерни мониторинг и евалуација реално указују на одрживост пројекта.  

Видљиво је искуство у реализацији сличних пројеката. Комисија предлаже да се пројекат 

подржи у износу од 300.000,00 динара.  

 

 

 

15. ДОО „Радио Пожега“ Пожега је као издавач медија Радио Пожега, доставио 

предлог пројекта под називом „Спорт као игра“. Поред обрасца за пријаву, учесник конкурса је 

поднео следећу документацију 

 

- решење о регистрацији у Агенцији за привредне регистре; 

- решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне 

регистре; 

- потврда Народне банке Србије да дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној 

наплати; 

- дозвола за пружање медијске услуге издата од Регулаторног тела за електронске медије; 

- потписану изјаву учесника конкурса о додељеној  државној помоћи мале вредности; 

- потписану изјаву учесника конкурса да није за исти пројекат у текућој календарској години 

већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на 

републичком, покрајинском или локалном нивоу. 

ДОО „Радио Пожега“ Пожега није у претходној години добила средства намењена 

пројектном суфинансирању.  

Након разматрања достављеног пројекта Комисија је закључила да документација подносиоца 

је комплетна и пристигла у траженом року. Укупна вредност 832.600,00 динара, а тражена 

средства 628.000,00 динара. Школски и аматерски спорт су тема од општег друштвеног значаја, 

а из медијског садржаја подносиоца пројекта комисија не види утицај на опште информисање 

грађана Чачка као и на циљне групе које су набројане. Пројекат је од значаја за реализацију од 

стране више специјализовних спортских друштава и клубова као и произвођача медијских 

садржаја. Из техничких и професионалних капацитеа подносиоца пројекта Комисија не види 

оправданост његовог суфинансирања. Постоји, такође, одступање броја медијских садржаја 

наведених у пријави и буџету, као и неправдано висок износ трошкова студијских сати и 

персоналних трошкова. Имајући у виду да је подносилац из Пожеге комисија сматра да нема 

довољан утицај на информисање јавности у Чачку те стога предлаже да се пројекат не подржи.  
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16. Веб портали „Кабларнет“ Чачак је као издавач медија Кабларнет (интернет 

портал), доставио предлог пројекта под називом „И ми смо ти – водич кроз права ОСИ“. Поред 

обрасца за пријаву, учесник конкурса је поднео следећу документацију: 

 

- решење о регистрацији у Агенцији за привредне регистре; 

- решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне 

регистре; 

- доказ да дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати; 

- потписану изјаву учесника конкурса да није добијао државну помоћи мале вредности; 

- непотписану изјаву учесника конкурса да ли је за исти пројекат у текућој календарској години 

већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на 

републичком, покрајинском или локалном нивоу. 

 

На основу члана 11. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање 

јавног интереса  у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017) Градска 

управа за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка је у циљу 

утврђивања испуњености услова за учешће на конкурсу, затражила да учесник конкурса у року 

од осам дана, а закључно са 1. октобром 2021. године достави допуну документације, и то: 

 

- потписану изјаву учесника конкурса да ли је за исти пројекат у текућој календарској години 

већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на 

републичком, покрајинском или локалном нивоу. 

 

 

Учесник конкурса је у остављеном року доставио допуну документације. 

Веб портали „Кабларнет“ Чачак је у претходној години добио средства намењена 

пројектном суфинансирању. У складу са Уговором о суфинансирању пројекта у области јавног 

информисања подносилац пројекта је доставио извештај о реализацији пројекта Градском већу 

града Чачка у прописаном року и у форми наративног и финансијског извештаја (Образац број 

2 – Наративни и финансијски извештај - Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016 и 8/2017). 

Градска управа за финансије је обавестила Градско веће о начину трошењу одобрених 

средстава. Помоћник градоначелника за друштвене делатности је обавестио Градско веће да је 

поднети наративни извештају у складу са Уговором. Градско веће је Закључком број 06-

178/2021-III од 28. октобра 2021. године усвојило поднети Наративни и финансијски извештај. 

Након разматрања достављеног пројекта Комисија је закључила да документација подносиоца 

је комплетна и пристигла у траженом року. Укупна вредност 726.800,00 динара, а тражена 

средства 490.000,00 динара. Пројекат се бави проблемима и баријерама са којима се суочавају 

особе са инвалидитетом. Тема пројекта је у складу са наменом  пројекта. Потребе циљних група 

су јасно идентификаване и добро дефинисане. Пројекат је иновативан и испуњава специфичан 

критеријум конкурса – степен утицаја на информисање о људским правима и унапређењу 

правне и социјалне државе. Комисија предлаже да се пројекат подржи у износу од 200.000,00 

динара. 
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17. ДОО „Озон медиа“ Чачак је као издавач медија Чачанске новине (новине), 

доставио предлог пројекта под називом „Управљање комуналним отпадом и отпадним водама“. 

Поред обрасца за пријаву, учесник конкурса је поднео следећу документацију:  

 

- решење о регистрацији у Агенцији за привредне регистре; 

- решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне 

регистре; 

- потврда Народне банке Србије да дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној 

наплати; 

- потписану изјаву учесника конкурса о додељеној  државној помоћи мале вредности; 

- потписану изјаву учесника конкурса да није за исти пројекат у текућој календарској години 

већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на 

републичком, покрајинском или локалном нивоу. 

ДОО „Озон медиа“ Чачак је у претходној години добио средства намењена пројектном 

суфинансирању. У складу са Уговором о суфинансирању пројекта у области јавног 

информисања ДОО „Озон медиа“ Чачак је био у обавези да достави извештај о реализацији 

пројекта Градском већу града Чачка у форми наративног и финансијског извештаја (Образац 

број 2 – Наративни и финансијски извештај - Правилник о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016 и 

8/2017) до 15.07.2021. године, по основу оба закључена Уговора. Подносилац пројекта је 

извештај о реализацији уговора доставио 16. септембра 2021. године, о чему је обавештена 

Комисија. Градска управа за финансије је обавестила Градско веће о начину трошењу 

одобрених средстава. Помоћник градоначелника за друштвене делатности је обавестио Градско 

веће о поднетом наративном извештају. Градско веће је Закључком број 06-178/2021-III од 28. 

октобра 2021. године усвојило поднети Наративни и финансијски извештај. 

 

Након разматрања достављеног пројекта Комисија је закључила да документација подносиоца 

је комплетна и пристигла у траженом року. Укупна вредност 786.800,00 динара, а тражена 

средства 629.000,00 динара. Пројекат остварује јавни интерес у области информисања. Тема је 

иновативна и изузетно значајна за све становнике Чачка. Управљање отпадом је актуелна тема 

а реализација пројекта би допринела унапређењу квалитета јавног информисања у области 

заштите животне средине.  Подносилац је уочио реалан проблем коме жели посветити пажњу. 

Циљне групе су добро диференциране, а дат је детаљан и јасан опис пројекта, као и пројектних 

активности. Резултати и индикатори указују на мерљивост и одрживост. Евидентно је богато 

искуство подносиоца пројекта. Подносилац пројекта очекује да се након реализације грађани 

активно укључе у решавање заједничког проблема.  Добра анализа ризика и мере усмерене на 

њихово превазилажење. Комисија предлаже да овај пројекат буде подржан у износу од 

250.000,00 динара те сходно томе подносилац треба да ускалди број медијских садржаја.  

 

 

 

 

18. ДОО „Озон медиа“ Чачак је као издавач медија Озон пресс (интернет портал), 

доставио предлог пројекта под називом „Бити млад, а живети на селу“. Поред обрасца за 

пријаву, учесник конкурса је поднео следећу документацију: 

  

- решење о регистрацији у Агенцији за привредне регистре; 

- решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне 

регистре; 

- потврда Народне банке Србије да дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној 

наплати; 

 - потписану изјаву учесника конкурса о додељеној  државној помоћи мале вредности; 
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- потписану изјаву учесника конкурса да није за исти пројекат у текућој календарској години 

већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на 

републичком, покрајинском или локалном нивоу. 

ДОО „Озон медиа“ Чачак је у претходној години добио средства намењена пројектном 

суфинансирању. У складу са Уговором о суфинансирању пројекта у области јавног 

информисања ДОО „Озон медиа“ Чачак је био у обавези да достави извештај о реализацији 

пројекта Градском већу града Чачка у форми наративног и финансијског извештаја (Образац 

број 2 – Наративни и финансијски извештај - Правилник о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016 и 

8/2017) до 15.07.2021. године, по основу оба закључена Уговора. Подносилац пројекта је 

извештај о реализацији уговора доставио 16. септембра 2021. године, о чему је обавештена 

Комисија. Градска управа за финансије је обавестила Градско веће о начину трошењу 

одобрених средстава. Помоћник градоначелника за друштвене делатности је обавестио Градско 

веће о поднетом наративном извештају. Градско веће је Закључком број 06-178/2021-III од 28. 

октобра 2021. године усвојило поднети Наративни и финансијски извештај. 

Након разматрања достављеног пројекта Комисија је закључила да документација подносиоца 

је комплетна и пристигла у траженом року. Укупна вредност 976.200,00 динара, а тражена 

средства 763.000,00 динара. Пројекат остварује јавни интерес у области информисања. Тема је 

веома значајна јер се бави актуелном темом – одласком младих из села. Циљ пројекта је 

информисати ширу јавност о положају села исеоског становништва а нарочито сеоске омладине 

на територији Града Чачка а пре свега о предностима живота на селу. Циљне групе су добро 

постављене и диференциране. Активности су одлично представљене. Евидентно је богато 

искуство подносиоца пројекта. Комисија предлаже да овај пројекат буде подржан у износу од 

300.000,00 динара.  

 

 

 

19. ДОО „Телевизија Телемарк“ Чачак је као издавач медија Регионалневести.нет 

(интернет портал), доставио предлог пројекта под називом „Серијал текстова са пратећим 

мултимедијалним садржајем Спортом до инклузије“. Поред обрасца за пријаву, учесник 

конкурса је поднео следећу документацију:  

 

- решење о регистрацији у Агенцији за привредне регистре; 

- решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне 

регистре; 

- потврда Народне банке Србије да дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној 

наплати; 

- потписану изјаву учесника конкурса о додељеној  државној помоћи мале вредности; 

- потписану изјаву учесника конкурса да није за исти пројекат у текућој календарској години 

већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на 

републичком, покрајинском или локалном нивоу. 

ДОО „Телевизија Телемарк“ Чачак је у претходној години добио средства намењена 

пројектном суфинансирању. У складу са Уговором о суфинансирању пројекта у области јавног 

информисања подносилац пројекта је био у обавези да достави извештај о реализацији пројекта 

Градском већу града Чачка у прописаном року и у форми наративног и финансијског извештаја 

(Образац број 2 – Наративни и финансијски извештај - Правилник о суфинансирању пројеката 

за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016 и 

8/2017) до 15.02.2021. године (портал), односно 15.03.2021. године (телевизија). Подносилац 

пројекта је извештај о реализацији уговора доставио 6. августа 2021. године, о чему је 

обавештена Комисија. Градска управа за финансије је обавестила Комисију о начину трошењу 

одобрених средстава. Помоћник градоначелника за друштвене делатности је обавестио Градско 

веће о поднетом наративном извештају. Градско веће је Закључком број 06-178/2021-III од 28. 

октобра 2021. године усвојило поднети Наративни и финансијски извештај. 
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Након разматрања достављеног пројекта Комисија је закључила да документација подносиоца 

је комплетна и пристигла у траженом року. Укупна вредност 892.500,00 динара, а тражена 

средства 677.600,00 динара. Портал Регионалне вести ће произвести 60 медијских садражаја 

који ће се бавити значајном темом – спортом.  Тема овог пројекта су важне за остваривање 

јавног интереса. Комисија истиче да је пројекат значајан зато што ће се бавити темом инклузије 

ОСИ у спорту на територији Града Чачка. добро разрађене активности, јасно издиференциране 

циљне групе. Знања стечена током реализације воог пројекат омогућиће новинарима да у 

будућности на професионалн начин наставе са извештавањем о темама предвиђеним овоим 

пројектом.  Комисија предлаже да овај пројекат буде подржан у износу од 200.000,00 динара.  

 

 

 

 

20. ДОО „Телевизија Телемарк“ Чачак је као издавач медија Телевизија Телемарк, 

доставио предлог пројекта под називом „Серијал емисија о актуелностима из света 

пољопривреде - Време за семе“. Поред обрасца за пријаву, учесник конкурса је поднео следећу 

документацију:  

 

- решење о регистрацији у Агенцији за привредне регистре; 

- решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне 

регистре; 

- дозвола за емитовање програма издата од Републичке радиодифузне агенције; 

- доказ о издатој дозволи за пружање медијске услуге од стране Регулаторног тела за 

електронске медије; 

- потврда Народне банке Србије да дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној 

наплати; 

- потписану изјаву учесника конкурса о додељеној  државној помоћи мале вредности; 

- потписану изјаву учесника конкурса да није за исти пројекат у текућој календарској години 

већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на 

републичком, покрајинском или локалном нивоу. 

ДОО „Телевизија Телемарк“ Чачак је у претходној години добио средства намењена 

пројектном суфинансирању. У складу са Уговором о суфинансирању пројекта у области јавног 

информисања подносилац пројекта је био у обавези да достави извештај о реализацији пројекта 

Градском већу града Чачка у прописаном року и у форми наративног и финансијског извештаја 

(Образац број 2 – Наративни и финансијски извештај - Правилник о суфинансирању пројеката 

за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016 и 

8/2017) до 15.02.2021. године (портал), односно 15.03.2021. године (телевизија). Подносилац 

пројекта је извештај о реализацији уговора доставио 6. августа 2021. године, о чему је 

обавештена Комисија. Градска управа за финансије је обавестила Комисију о начину трошењу 

одобрених средстава. Помоћник градоначелника за друштвене делатности је обавестио Градско 

веће о поднетом наративном извештају. Градско веће је Закључком број 06-178/2021-III од 28. 

октобра 2021. године усвојило поднети Наративни и финансијски извештај. 

Након разматрања достављеног пројекта Комисија је закључила да документација подносиоца 

је комплетна и пристигла у траженом року. Укупна вредност 6.964.300,00 динара, а тражена 

средства 3.476.000,00 динара. Теме овог пројекта су важне за остваривање јавног интереса. 

Комисија истиче да је пројекат значајан зато што ће се пољопривредним потенцијале Града 

Чачка. Осим у информативним, медијски садржаји ће бити представљени и у едукативним 

емисијама. Изузетан број медијских садржаја. Такође, планиране пројектне активности, 

резултати и објективно мерљиви индикатори дају довољно уверења да ће се остварити утицај 

на планиране циљне групе. Довољан број и структура медијских садржаја. Развијене теме и 

јасно разрађен циљ пројекта. Циљне групе добро диференциране. Око 40 одсто становништва 

локално становништво своју материјалну егзистенцију заснива на производнји и продају 

локалних производа а њихова карактеристика је да је организована на малим поседима. Кроз 

серијал пемисија идеја је да се прикаже: постојеће станје, осврт на развојне инструменте код 
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других земаља, стратешке предности и недостаци, циљеви разувоја пољопривреде, визију 

пољопривредног развоја подручја и стратешко позиционирање – предуслов за ефикасну 

политику развој пољопривреде и план конкуретности, инвестициона сзтртатегија о потребном 

улагању. Значајно је остварење сарадње са ПССС, Агрономским факултетом, Институтом за 

воћарством и удружењима пољопривредних произвођача. Резултати и индикатори правилно 

дефинисани и објективно мерљиви што указује на значај одрживости пројекта. Комисија 

предлаже да се пројекат подржи у траженом износу од 3.476.000,00 динара.  

 

 

 

 

21. Удружење Унија младих Чачак је као издавач медија Директ (интернет портал) 

доставила предлог пројекта под називом „Фокус на Чачак“. Поред обрасца за пријаву, учесник 

конкурса је поднео следећу документацију:  

 

- решење о регистрацији у Агенцији за привредне регистре; 

- решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне 

регистре; 

- потврда Народне банке Србије да дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној 

наплати; 

- потписану изјаву учесника конкурса о додељеној  државној помоћи мале вредности; 

- потписану изјаву учесника конкурса да није за исти пројекат у текућој календарској години 

већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на 

републичком, покрајинском или локалном нивоу. 

Удружење Унија младих Чачак је у претходној години добила средства намењена 

пројектном суфинансирању. У складу са Уговором о суфинансирању пројекта у области јавног 

информисања подносилац пројекта је доставио извештај о реализацији пројекта Градском већу 

града Чачка у прописаном року и у форми наративног и финансијског извештаја (Образац број 

2 – Наративни и финансијски извештај - Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016 и 8/2017). 

Градска управа за финансије је обавестила Градско веће о начину трошењу одобрених 

средстава. Помоћник градоначелника за друштвене делатности је обавестио Градско веће да је 

поднети наративни извештају у складу са Уговором. Градско веће је Закључком број 06-

178/2021-III од 28. октобра 2021. године усвојило поднети Наративни и финансијски извештај. 

Након разматрања достављеног пројекта Комисија је закључила да документација подносиоца 

је комплетна и пристигла у траженом року. Укупна вредност 548.168,00 динара, а тражена 

средства 435.000,00 динара. Теме овог пројекта су важне за остваривање јавног интереса. 

Комисија истиче да је пројекат значајан зато што ће се бавити информисањем о значајним 

темама као што су комунални проблеми и како те проблеме решити у што краћем временском 

периоду. Такође, планиране пројектне активности, резултати и објективно мерљиви индикатори 

дају довољно уверења да ће се остварити утицај на планиране циљне групе. Опис активности 

добро разрађен. Комисија предлаже да се пројекат подржи у износу од 435.000,00 динара.  

 

22. Телевизија „Галаксија 32“ ДОО Чачак је као издавач медија ТВ Галаксија 32, 

доставила предлог пројекта под називом „ТВ информатор – ми Вас питамо“. Поред обрасца за 

пријаву, учесник конкурса је поднео следећу документацију:  

 

- решење о регистрацији у Агенцији за привредне регистре; 

- решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне 

регистре; 

- дозвола за пружање медијске услуге издата од Регулаторног тела за електронске медије; 

- потврда Народне банке Србије да дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној 

наплати; 
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- потписану изјаву учесника конкурса о додељеној  државној помоћи мале вредности; 

- потписану изјаву учесника конкурса да није за исти пројекат у текућој календарској години 

већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на 

републичком, покрајинском или локалном нивоу. 

Телевизија „Галаксија 32“ ДОО Чачак је у претходној години добила средства 

намењена пројектном суфинансирању. У складу са Уговором о суфинансирању пројекта у 

области јавног информисања подносилац пројекта је био у обавези да достави извештај о 

реализацији пројекта Градском већу града Чачка у прописаном року и у форми наративног и 

финансијског извештаја (Образац број 2 – Наративни и финансијски извештај - Правилник о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Сл. 

гласник РС", бр. 16/2016 и 8/2017) до 15.05.2021. године. Подносилац пројекта је извештај о 

реализацији уговора доставио 17. маја 2021. године, о чему је обавештена Комисија. Градска 

управа за финансије је обавестила Комисију о начину трошењу одобрених средстава. Помоћник 

градоначелника за друштвене делатности је обавестио Градско веће о поднетом наративном 

извештају. Градско веће је Закључком број 06-178/2021-III од 28. октобра 2021. године усвојило 

поднети Наративни и финансијски извештај. 

Након разматрања достављеног пројекта Комисија је закључила да документација подносиоца 

је комплетна и пристигла у траженом року. Укупна вредност 6.810.000,00 динара, а тражена 

средства 3.390.000,00 динара. Теме овог пројекта су важне за остваривање јавног интереса. 

Ангажовано истраживачко новинарство у циљу боље информисаности грађана Чачка. Сврха је 

да се кроз препознатљив медијски садржај постигне већи ниво информисања о виталним 

темама и иницира и имотивише интерактивност на реалицији гледалац-телевизија-локална 

самоуправ. Теме: друштвена питања, социјлна дешавања и све што интересује грађане Чачка. 

Такође, планиране пројектне активности, резултати и објективно мерљиви индикатори дају 

довољно уверења да ће се остварити утицај на планиране циљне групе. Велики број и структура 

медијских садржаја, гарантују реализацију пројекта.  Значајно је велико и богато искуство 

подносиоца пројекта. Посебан акценат се даје на тему и слику дана. Комисија предлаже да се 

пројекат подржи у износу од 2.600.000,00  динара.  

 

 

 

23. ДОО „ЧА МТВ телевизија“ Чачак је као правно лице које се бави производњом 

медијских садржаја доставио предлог пројекта под називом „Мој Чачак – мој град, град без 

насиља“, која ће се емитовати на медију Моја ТВ чији је издавач ДОО „Моја ТВ“ Чачак. Поред 

обрасца за пријаву, учесник конкурса је поднео следећу документацију:  

 

- решење о регистрацији у Агенцији за привредне регистре; 

- доказ о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне регистре; 

- потврда Народне банке Србије да дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној 

наплати; 

- дозвола за пружање медијске услуге ДОО „Моја ТВ“ Чачак; 

- уговор о пословној сарадњи између ДОО „ЧА МТВ телевизија“ Чачак и ДОО „Моја ТВ“ 

Чачак; 

 - потписану изјаву учесника конкурса о додељеној  државној помоћи мале вредности; 

- потписану изјаву учесника конкурса да није за исти пројекат у текућој календарској години 

већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на 

републичком, покрајинском или локалном нивоу. 

ДОО „ЧА МТВ телевизија“ Чачак је у претходној години добило средства намењена 

пројектном суфинансирању. У складу са Уговором о суфинансирању пројекта у области јавног 

информисања подносилац пројекта је био у обавези да достави извештај о реализацији пројекта 
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Градском већу града Чачка у прописаном року и у форми наративног и финансијског извештаја 

(Образац број 2 – Наративни и финансијски извештај - Правилник о суфинансирању пројеката 

за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016 и 

8/2017), до 15.04.2021. године. Подносилац пројекта је извештај о реализацији уговора доставио 

31. маја 2021. године, о чему је обавештена Комисија. Градска управа за финансије је 

обавестила Градско веће о начину трошењу одобрених средстава. Помоћник градоначелника за 

друштвене делатности је обавестио Градско веће о поднетом наративном извештају. Градско 

веће је Закључком број 06-178/2021-III од 28. октобра 2021. године усвојило поднети 

Наративни и финансијски извештај. 

Након разматрања достављеног пројекта Комисија је закључила да документација подносиоца 

је комплетна и пристигла у траженом року. Укупна вредност 1.046.000,00 динара, а тражена 

средства 523.000,00 динара. Теме овог пројекта су важне за остваривање јавног интереса. 

Значајан број медијских садржаја.  Назив пројекта упућује на циљну групу који ће бити 

информисани о родно заснованом насињу које је све присутније у Чачку. Дугорочни циљ је 

повећање доживљаја безбедности свих а посебно жена од родно заснованог насиља. Едукација 

малдих на тему родно засновано насиље, за ученице и ученике у средњим школама, повећање 

свести и информисања о узроцима о узоцима и последицама родно заснованог насиља. 

Подизање свести целокупне јавности о проблемима насиља. Остварење боље видљивости и 

утицаја на јавност за сваки виод насиља. Циљ пројекта и циљне групе су добро постављене. 

Значај број и диференцираност праваца реалзиације пројектних садржаја обухвата циљане 

поруке – Чачак – мој град без насиља и остали који су поменути у пројекту. Комисија предлаже 

да овај пројекат буде подржан у износу од 200.000,00 динара.  

 

 

24. Снимање и издавање звучних записа и музике “Куминес“ Пријевор је као 

издавач медија Звуци Србије (интернет портал), доставио предлог пројекта под називом 

„Културно уметничко друштво (народна игра) као симбол традиције“. Поред обрасца за 

пријаву, учесник конкурса је поднео следећу документацију:  

 

- решење о регистрацији у Агенцији за привредне регистре; 

- решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне 

регистре; 

- потврда Народне банке Србије да дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној 

наплати; 

- потписану изјаву учесника конкурса о додељеној  државној помоћи мале вредности; 

- потписану изјаву учесника конкурса да није за исти пројекат у текућој календарској години 

већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на 

републичком, покрајинском или локалном нивоу. 

Снимање и издавање звучних записа и музике “Куминес“ Пријевор је у претходној 

години добило средства намењена пројектном суфинансирању. У складу са Уговором о 

суфинансирању пројекта у области јавног информисања подносилац пројекта је био у обавези 

да достави извештај о реализацији пројекта Градском већу града Чачка у прописаном року и у 

форми наративног и финансијског извештаја (Образац број 2 – Наративни и финансијски 

извештај - Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области 

јавног информисања ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016 и 8/2017) до 15.04.2021. године. 

Подносилац пројекта је извештај о реализацији уговора доставио 30. јуна 2021. године, о чему 

је обавештена Комисија. Градска управа за финансије је обавестила Градско веће о начину 

трошењу одобрених средстава. Помоћник градоначелника за друштвене делатности је 

обавестио Градско веће о поднетом наративном извештају. Градско веће је Закључком број 06-

178/2021-III од 28. октобра 2021. године усвојило поднети Наративни и финансијски извештај. 

Након разматрања достављеног пројекта Комисија је закључила да документација подносиоца 

је комплетна и пристигла у траженом року. Укупна вредност 950.000,00 динара, а тражена 
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средства 760.000,00 динара. Тема – неговање културне баштине кроз народну игру као 

исказивање духовности, очување традиције. Сврха пројекта је буђење свести о очување 

националне културе и идентита. Разноврстан број медијских садржаја кроз виудео прилоге и 

независне текстове праћење фотографијама. Народна игра је присутна у сеоским групама 

изворног фолклора и скоро 1000 ансамбала народних игара у преко 200 аматеркисх позоришта 

што указује на ширину и заступљеност али потребу да се млади нараштрак као приматна циљна 

група упозна и укључи у рад неког од КУД-ова. Активности на пројекту су разноврсне и 

детаљно планиране па је комисија одлучила да подржи овај пројекат са 200.000,00 динара.  

 

 

 

25. Удружење „Рефлектор“ Чачак је као издавач медија Рефлектор (интернет портал) 

доставио предлог пројекта под називом „Упознајте нас“. Поред обрасца за пријаву, учесник 

конкурса је поднео следећу документацију:  

 

- решење о регистрацији у Агенцији за привредне регистре; 

- решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне 

регистре; 

- потврда Народне банке Србије да дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној 

наплати; 

- потписану изјаву учесника конкурса о додељеној  државној помоћи мале вредности; 

- потписану изјаву учесника конкурса да није за исти пројекат у текућој календарској години 

већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на 

републичком, покрајинском или локалном нивоу. 

Удружење „Рефлектор“ Чачак је у претходној години добило средства намењена 

пројектном суфинансирању. У складу са Уговором о суфинансирању пројекта у области јавног 

информисања подносилац пројекта је доставио извештај о реализацији пројекта Градском већу 

града Чачка у прописаном року и у форми наративног и финансијског извештаја (Образац број 

2 – Наративни и финансијски извештај - Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016 и 8/2017). 

Градска управа за финансије је обавестила Градско веће о начину трошењу одобрених 

средстава. Помоћник градоначелника за друштвене делатности је обавестио Градско веће да је 

поднети наративни извештају у складу са Уговором. Градско веће је Закључком број 06-

178/2021-III од 28. октобра 2021. године усвојило поднети Наративни и финансијски извештај. 

Након разматрања достављеног пројекта Комисија је закључила да документација подносиоца 

је комплетна и пристигла у траженом року. Укупна вредност 570.000,00 динара, а тражена 

средства 450.000,00 динара. Пројекат се бави инклузијом особа са инвалидитетом и 

оснаживањем њихових породица. Тема пројекта је у складу са наменом  пројекта. Поднослилац 

жели да квалитетно и садржајно информише грађане и проблемима и потребама ОСИ. Потребе 

циљних група су јасно идентификаване и добро дефинисане.  Пројекат је иновативан и 

испуњава специфичан критеријум конкурса – степен утицаја на информисање о људским 

правима и унапређењу правне и социјалне државе. Комисија предлаже да се пројекат подржи у 

износу од 300.000,00 динара. 
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26. Удружење „Пулс медија“ Чачак је као издавач медија Медиа портал (интернет 

портал), доставио предлог пројекта под називом „Чачак јуче, данас, сутра“. Поред обрасца за 

пријаву, учесник конкурса је поднео следећу документацију: 

  

- решење о регистрацији у Агенцији за привредне регистре; 

- решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне 

регистре; 

- потврда Народне банке Србије да дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној 

наплати; 

- потписану изјаву учесника конкурса о додељеној  државној помоћи мале вредности; 

- потписану изјаву учесника конкурса да није за исти пројекат у текућој календарској години 

већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на 

републичком, покрајинском или локалном нивоу. 

Удружење „Пулс ,медија“ Чачак је у претходној години добило средства намењена 

пројектном суфинансирању. У складу са Уговором о суфинансирању пројекта у области јавног 

информисања подносилац пројекта је доставио извештај о реализацији пројекта Градском већу 

града Чачка у прописаном року и у форми наративног и финансијског извештаја (Образац број 

2 – Наративни и финансијски извештај - Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016 и 8/2017). 

Градска управа за финансије је обавестила Градско веће о начину трошењу одобрених 

средстава. Помоћник градоначелника за друштвене делатности је обавестио Градско веће да је 

поднети наративни извештају у складу са Уговором. Градско веће је Закључком број 06-

178/2021-III од 28. октобра 2021. године усвојило поднети Наративни и финансијски извештај. 

Након разматрања достављеног пројекта Комисија је закључила да документација подносиоца 

је комплетна и пристигла у траженом року. Укупна вредност 690.000,00 динара, а тражена 

средства 540.000,00 динара. Пројекат је усклађен са потребама и приоритетима циљних група. 

Разрађен и изводљив план реализације пројекта и апликант поседује неопходне ресурсе за 

реализацију пројекта, што гарантује његову успешну реализацију. Комисија предлаже да овај 

пројекат буде подржан у износу од 400.000,00 динара.  

 

27. Удружење „Н2 медиа“ Чачак је као издавач медија „Новинска информативна 

агенција НИА“ (новинска агенција), доставио предлог пројекта под називом „Мозаик града 

Чачка“. Поред обрасца за пријаву, учесник конкурса је поднео следећу документацију: 

  

- решење о регистрацији у Агенцији за привредне регистре; 

- решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне 

регистре; 

- потврду Народне банке Републике Србије да нема блокиран рачун која није старија од датума 

расписивања конкурса; 

- потписану изјаву учесника конкурса о додељеној  државној помоћи мале вредности. 

 

На основу члана 11. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање 

јавног интереса  у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017) Градска 

управа за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка је у циљу 

утврђивања испуњености услова за учешће на конкурсу, затражила да учесник конкурса у року 

од осам дана, а закључно са 1. октобром 2021. године достави допуну документације, и то: 

 

- потписану изјаву учесника конкурса да ли је за исти пројекат у текућој календарској години 

већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на 

републичком, покрајинском или локалном нивоу. 

 

Учесник конкурса је у остављеном року доставио допуну документације. 



 26 

Удружење „Н2 медиа“ Чачак није у претходној години добио средства намењена 

пројектном суфинансирању.  

 

Након разматрања достављеног пројекта Комисија је закључила да документација подносиоца 

је комплетна и пристигла у траженом року. Укупна вредност 541.380,00 динара, а тражена 

средства 335.000,00 динара. Имајући у виду да је тема резултат редовних активности локалне 

самоуправе комисија сматра да нема посебног значаја и утицаја на информасаност грађана 

Чачка. Доста је широко постављен спектар тема и нејасна јер обухвата преширок спектар што 

не гарантује прецизност и пројектну усмереност.  Портал је ове године регистрован и што се 

тиче грађана и јавности Чачка они су усмерени на неке видљивије.  Утицај овог медија је 

небитан имајући у виду навике и орјентисаност јавности на друге електронске и друге медије.  

Стога комисија сматра да предложени пројекат не даје уверење о значају информисаности преко 

портала па не може подржати пројектни предлог.  

 

 

 

28. Удружење „Н2 медиа“ Чачак је као издавач медија „Н2“ (интернет портал), 

доставио предлог пројекта под називом „Реци не насиљу!“. Поред обрасца за пријаву, учесник 

конкурса је поднео следећу документацију: 

  

- решење о регистрацији у Агенцији за привредне регистре; 

- решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне 

регистре; 

- потврду Народне банке Републике Србије да нема блокиран рачун која није старија од датума 

расписивања конкурса; 

- потписану изјаву учесника конкурса о додељеној  државној помоћи мале вредности. 

 

На основу члана 11. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање 

јавног интереса  у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017) Градска 

управа за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка је у циљу 

утврђивања испуњености услова за учешће на конкурсу, затражила да учесник конкурса у року 

од осам дана, а закључно са 1. октобром 2021. године достави допуну документације, и то: 

 

- потписану изјаву учесника конкурса да ли је за исти пројекат у текућој календарској години 

већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на 

републичком, покрајинском или локалном нивоу. 

 

Учесник конкурса је у остављеном року доставио допуну документације. 

Удружење „Н2 медиа“ Чачак није у претходној години добио средства намењена 

пројектном суфинансирању.  

Након разматрања достављеног пројекта Комисија је закључила да документација подносиоца 

је комплетна и пристигла у траженом року. Укупна вредност 385.380,00 динара, а тражена 

средства 233.000,00 динара. Циљ пројекта је нејасан, а циљне групе прешироко постављене. 

Број медијских садржаја је проблематичан. Буџет има ставке које се не могу подржати и које су 

неоправдани те Комисија предлаже да се овај пројекат не подржи.  

 

 

 

29. Студио за видео продукцију „Ганис 032“ Чачак је као предузетник који се бави 

производњом медијских садржаја доставио предлог пројекта под називом „ТВ емисија МО 

спорт“, која ће се емитовати на медију Телевизија Телемарк, чији је издавач ДОО „Телевизија 

Телемарк“ Чачак. Поред обрасца за пријаву, учесник конкурса је поднео следећу 

документацију: 
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- решење о регистрацији у Агенцији за привредне регистре; 

- потврда Народне банке Србије да дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној 

наплати; 

- изјаву ДОО „Телевизија Телемарк“ Чачак да ће програмски садржај бити емитован на 

Телевизији Телемарк. 

- решење о регистрацији медија (путем кога ће бити реализован произведени медијски садржај) 

у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у 

складу са Законом о јавном информисању и медијима; 

- дозволу за емитовање радио и/или ТВ програма издату од Регулаторног тела за електронске 

медије, за медиј путем кога ће бити реализован произведени медијски садржај. 

- потписану изјаву учесника конкурса о додељеној  државној помоћи мале вредности; 

- потписану изјаву учесника конкурса да није за исти пројекат у текућој календарској години 

већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на 

републичком, покрајинском или локалном нивоу. 

Студио за видео продукцију „Ганис 032“ Чачак је у претходној години добио средства 

намењена пројектном суфинансирању. У складу са Уговором о суфинансирању пројекта у 

области јавног информисања подносилац пројекта је доставио извештај о реализацији пројекта 

Градском већу града Чачка у прописаном року и у форми наративног и финансијског извештаја 

(Образац број 2 – Наративни и финансијски извештај - Правилник о суфинансирању пројеката 

за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016 и 

8/2017). Градска управа за финансије је обавестила Градско веће о начину трошењу одобрених 

средстава. Помоћник градоначелника за друштвене делатности је обавестио Градско веће да је 

поднети наративни извештају у складу са Уговором. Градско веће је Закључком број 06-

178/2021-III од 28. октобра 2021. године усвојило поднети Наративни и финансијски извештај. 

 

Након разматрања достављеног пројекта Комисија је закључила да документација подносиоца 

је комплетна и пристигла у траженом року. Укупна вредност 666.400,00 динара, а тражена 

средства 396.000,00 динара. Иако је тема пројекта значајна за информисање јавности у области 

спорта и здравих стилова живота и афирмацију остварених резултата младих, буџет није 

усклађен са условима конкурса, стога Комисија сматра да пројакт не подржи.  

 

 

30. Центар за информисање, културу и развој демократије „Директива“ Чачак је 

као издавач медија Морава инфо (интернет портал), доставио предлог пројекта под називима 

„Породично насиље – велики друштвени проблем“. Поред обрасца за пријаву, учесник 

конкурса је поднео следећу документацију:  

 

- решење о регистрацији у Агенцији за привредне регистре; 

- решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне 

регистре; 

- потврда Народне банке Србије да дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној 

наплати; 

- потписану изјаву (без печата, који учесник конкурса користи) учесника конкурса о додељеној  

државној помоћи мале вредности; 

- потписану изјаву (без печата, који учесник конкурса користи)  учесника конкурса да није за 

исти пројекат у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном 

суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном 

нивоу. 

 

На основу члана 11. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање 

јавног интереса  у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017) Градска 
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управа за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка је у циљу 

утврђивања испуњености услова за учешће на конкурсу, затражила да учесник конкурса у року 

од осам дана, а закључно са 1. октобром 2021. године достави допуну документације, и то: 

 

- потписану (потпис и печат уколико учесник конкурса користи печат) изјаву учесника 

конкурса о додељеној  државној помоћи мале вредности; 

- потписану (потпис и печат уколико учесник конкурса користи печат) изјаву учесника 

конкурса да није за исти пројекат у текућој календарској години већ користио средства 

намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, 

покрајинском или локалном нивоу. 

 

Учесник конкурса је у остављеном року доставио допуну документације. 

 

Центар за информисање, културу и развој демократије „Директива“ Чачак је у 

претходној години добио средства намењена пројектном суфинансирању. У складу са 

Уговором о суфинансирању пројекта у области јавног информисања подносилац пројекта је 

био у обавези да достави извештај о реализацији пројекта Градском већу града Чачка у 

прописаном року и у форми наративног и финансијског извештаја (Образац број 2 – Наративни 

и финансијски извештај - Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016 и 8/2017) до 15.06.2021. 

године. Подносилац пројекта је извештај о реализацији уговора доставио 15. јула 2021. године, 

о чему је обавештена Комисија. Градска управа за финансије је обавестила Градско веће о 

начину трошењу одобрених средстава. Помоћник градоначелника за друштвене делатности је 

обавестио Градско веће о поднетом наративном извештају. Градско веће је Закључком број 06-

178/2021-III од 28. октобра 2021. године усвојило поднети Наративни и финансијски извештај. 

Након разматрања достављеног пројекта Комисија је закључила да документација подносиоца 

је комплетна и пристигла у траженом року. Укупна вредност 808.595,00 динара, а тражена 

средства 620.000,00 динара. Тема пројекта је добро разрађена и веом значајна и информисању 

јавности, а планирани медијски садржаји усмерени на интензивирање процеса 

институционалног и општег друшственог ангажовања у превенцији против породичног насиља, 

кроз непосредну заштиту и уклањање родних стереотипа и традиција. Циљне групе су јасно 

дефинисане. Пројекат је усклађен са потребама и приоритетима циљних група. Детаљно је 

разрађен и изводљив план активности у реализацији пројекта. Резултати и индикатори су 

правилно постављени и разрађени и лако су мерљиви. Наведени параметри а план мера 

актиовности указују на одрживост пројекта у будућности. Мониторинг је сталан процес, а 

евалуација пројекта, кроз он-лајн анкете пратилаца медијских садржаја, указују на остварење 

желјеног квалитета у производњи и објави медијских садржаја. Подносилац нема стално 

запослена лица. Међутим, планирано ангажовање наведених учесника пројекта указује на 

њихово значајно искуство и успех у реализацији пројекта. Нема опасности од евентуалних 

ризика за реализацију. Комисија предлаже да пројекат буде подржан у износу од 620.000,00 

динара.  

 

 

 

31. Привредно друштво “ГЗС“ Чачак је као издавач медија Глас западне Србије 

(интернет портал), доставио предлог пројекта под називом „Године које су промениле Чачак – 

две деценије након промене политичког и економског система“. Поред обрасца за пријаву, 

учесник конкурса је поднео следећу документацију:  

 

- решење о регистрацији у Агенцији за привредне регистре; 

- решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне 

регистре; 

- потврда Народне банке Србије да дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној 

наплати; 

- потписану изјаву учесника конкурса о додељеној  државној помоћи мале вредности; 
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- потписану изјаву учесника конкурса да није за исти пројекат у текућој календарској години 

већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на 

републичком, покрајинском или локалном нивоу. 

 

Привредно друштво “ГЗС“ Чачак је у претходној години добило средства намењена 

пројектном суфинансирању. У складу са Уговором о суфинансирању пројекта у области јавног 

информисања подносилац пројекта је доставио извештај о реализацији пројекта Градском већу 

града Чачка у прописаном року и у форми наративног и финансијског извештаја (Образац број 

2 – Наративни и финансијски извештај - Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016 и 8/2017). 

Градска управа за финансије је обавестила Градско веће о начину трошењу одобрених 

средстава. Помоћник градоначелника за друштвене делатности је обавестио Градско веће да је 

поднети наративни извештају у складу са Уговором. Градско веће је Закључком број 06-

178/2021-III од 28. октобра 2021. године усвојило поднети Наративни и финансијски извештај. 

Након разматрања достављеног пројекта Комисија је закључила да документација подносиоца 

је комплетна и пристигла у траженом року. Укупна вредност 1.875.000,00 динара, а тражена 

средства 1.500.000,00 динара. Теме пројекта су важне за остваривање јавног интереса, кроз 

приказ утицаја националних капиталних улагања у непосредној близини града на развој 

привреде града и Моравског округа. Пројекат је добро разрађен, бави се истраживачким 

приступом проблемима привредног карактера, начином решавања, кроз емитовање значајнијег 

обима иновативних медијских садржаја везаних за привредне потенцијале Чачка и шире 

друштвене заједнице, како на порталу апликанта, тако и на већем броју медија. Циљне групе су 

јасно дефинисане. Пројекат је усклађен са потребама и приоритетима циљних група. Планиране 

пројектне активности су јасно и прецизно постављене. Индикатори треба да буду објективно 

мерљиви и да се односе на архиву произведеног медијског садржаја, на резултате анкета, и дају 

довољно уверења да су циљеви и резултати пројекта оствариви као и утицај на планиране 

циљне групе. Довољан број и структура медијских садржаја, изузев фотографије, персонални и 

технички капацитети, као и реализација великог броја пројеката, гарантују реалну реализацију 

пројекта. Буџет пројекта је добро испланиран у односу на планиране активности. Комисија 

предлаже да се пројекат подржи у износу од 1.500.000,00 динара.  

 

 

 

32. Студио за фото, видео и пост продукцију „4н студио“ Чачак је као издавач 

медија 4Н (интернет портал), доставио предлог пројекта под називом „Инклузија – из нашег 

угла на територији града Чачка“. Поред обрасца за пријаву, учесник конкурса је поднео следећу 

документацију:  

 

- решење о регистрацији у Агенцији за привредне регистре; 

- решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне 

регистре; 

- потврда Народне банке Србије да дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној 

наплати; 

- потписану изјаву учесника конкурса да није за исти пројекат у текућој календарској години 

већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на 

републичком, покрајинском или локалном нивоу. 

 

На основу члана 11. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање 

јавног интереса  у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017) Градска 

управа за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка је у циљу 

утврђивања испуњености услова за учешће на конкурсу, затражила да учесник конкурса у року 

од осам дана, а закључно са 1. октобром 2021. године достави допуну документације, и то: 

 

- потписану изјаву учесника конкурса о додељеној  државној помоћи мале вредности. 
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Учесник конкурса је у остављеном року доставио допуну документације. 

Студио за фото, видео и пост продукцију „4н студио“ Чачак је у претходној години 

добио средства намењена пројектном суфинансирању. У складу са Уговором о суфинансирању 

пројекта у области јавног информисања подносилац пројекта је доставио извештај о 

реализацији пројекта Градском већу града Чачка у прописаном року и у форми наративног и 

финансијског извештаја (Образац број 2 – Наративни и финансијски извештај - Правилник о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Сл. 

гласник РС", бр. 16/2016 и 8/2017). Градска управа за финансије је обавестила Градско веће о 

начину трошењу одобрених средстава. Помоћник градоначелника за друштвене делатности је 

обавестио Градско веће да је поднети наративни извештају у складу са Уговором. Градско веће 

је Закључком број 06-178/2021-III од 28. октобра 2021. године усвојило поднети Наративни и 

финансијски извештај. 

Након разматрања достављеног пројекта Комисија је закључила да документација подносиоца 

је комплетна и пристигла у траженом року. Укупна вредност 700.000,00 динара, а тражена 

средства 560.000,00 динара. Пројекат се бави инклузијом ОСИ и оснаживањем њихових 

породица. Тема пројекта је од великог значаја за остваривање хуманизације друштвене 

заједнице, посебно у најмлађој старосној групи. Циљне групе су прецизно дефинисане, а 

циљеви пројекта усмерени на подизање информисаности о потреби и значају инклузије и 

подизању свести јавности и образовних институција (кроз истинско укључивање у социјални 

живот) а у складу са наменом  пројекта. Потребе циљних група су јасно идентификаване и 

добро дефинисане. Пројекат је иновативан, посебно у домену превода прилога на знаковни 

језик и испуњава специфичан критеријум конкурса – степен утицаја на информисање о 

људским правима, посебно структура (ОСИ) које су биле на маргинама друштва и унапређењу 

правне и социјалне државе. Планиране пројектне активности су јасно и прецизно постављене. 

Индикатори треба да буду објективно мерљиви и да се односе на архиву произведеног 

медијског садржаја, на резултате анкета, и дају довољно уверења да су циљеви и резултати 

пројекта оствариви као и утицај на планиране циљне групе. Број и структура медијских 

садржаја, персонални и технички капацитети, као и реализација великог броја пројеката, 

гарантују реализацију и одрживост пројекта. Буџет пројекта је испланиран сходно планираним 

активностима, али нереалан, у домену висине персоналних трошкова. Комисија предлаже да се 

пројекат подржи у износу од 350.000,00 динара.  

 

 

 

33. ДОО „Matrix media“ Чачак је као правно лице које се бави производњом 

медијских садржаја доставио предлог пројекта под називом „Поздрав из Чачка!“, који ће се 

емитовати на медију Телевизији „БТВ“, чији је издавач ДОО „Све на длану“ Чачак. Поред 

обрасца за пријаву, учесник конкурса је поднео следећу документацију:  

 

- решење о регистрацији у Агенцији за привредне регистре; 

- потврда Народне банке Србије да дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној 

наплати; 

- потписану изјаву учесника конкурса да није за исти пројекат у текућој календарској години 

већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на 

републичком, покрајинском или локалном нивоу. 

- изјаву ДОО „Све на длану“ Чачак да ће програмски садржај бити емитован у медију 

Телевизији „БТВ“. 

 

На основу члана 11. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање 

јавног интереса  у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017) Градска 

управа за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка је у циљу 

утврђивања испуњености услова за учешће на конкурсу, затражила да учесник конкурса у року 

од осам дана, а закључно са 1. октобром 2021. године достави допуну документације, и то: 
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- потписану изјаву учесника конкурса о додељеној  државној помоћи мале вредности; 

- решење о регистрацији медија (путем кога ће бити реализован произведени 

медијски садржај) у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне регистре, 

са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима; 

- дозволу за емитовање радио и/или ТВ програма издату од Регулаторног тела за 

електронске медије, за медиј путем кога ће бити реализован произведени медијски 

садржај. 

 

Учесник конкурса је у остављеном року доставио допуну документације. 

ДОО „Matrix media“ је у претходној години добила средства намењена пројектном 

суфинансирању. У складу са Уговором о суфинансирању пројекта у области јавног 

информисања подносилац пројекта је доставио извештај о реализацији пројекта Градском већу 

града Чачка у прописаном року и у форми наративног и финансијског извештаја (Образац број 

2 – Наративни и финансијски извештај - Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016 и 8/2017). 

Градска управа за финансије је обавестила Градско веће о начину трошењу одобрених 

средстава. Помоћник градоначелника за друштвене делатности је обавестио Градско веће да је 

поднети наративни извештају у складу са Уговором. Градско веће је Закључком број 06-

178/2021-III од 28. октобра 2021. године усвојило поднети Наративни и финансијски извештај. 

 

Након разматрања достављеног пројекта Комисија је закључила да документација подносиоца 

је комплетна и пристигла у траженом року. Укупна вредност 960.900,00 динара, а тражена 

средства 458.000,00 динара. Теме овог пројекта и жанр медијског садржаја, кроз ТВ серијал су 

важне за остваривање јавног интереса, јер планиране документарно културне емисије указују 

јавности, а посебно млађој популацији на културно-историјске личности и споменике и 

природне одлике окружења (мањих насеља и руралних предела) као и значајних географских 

топонима које су иначе јавности мање познате. Циљ пројекта је усклађен са потребама 

дефинисаних циљних група (јавности и установа културе) и усмерен на подизање степена 

информисаности о значају културних специфичности Моравичког округа и подизању свести 

јавности о њиховом постојању, о садашњем стању, очувању од заборава и неговању 

националног културног и духовног блага из прошлости. Планиране теме појединих емисија су 

разрађене. План реализације пројектних активности, екзактни резултати и мерљиви индикатори 

дају довољно уверења да ће се остварити утицај на планиране циљне групе. Довољан број и 

структура медијских садржаја, искуство, минимални ризици, професионални и технички 

капацитет апликанта (продукције) и изабран емитер гарантују реализацију пројекта. Буџет 

пројекта је добро испланиран у односу на пројектне активности, осим закупа (изнајмљивања) 

студија и технике. Комисија предлаже да се пројекат подржи у износу од 300.000,00 динара.  

 

 

 

34. Студио за видео продукцију и фотографске услуге „Бус плус“ Чачак је као 

издавач медија Епицентар пресс (интернет портал), доставио предлог пројекта под називом 

„Ћирилица – тврда воћка чудновата“. Поред обрасца за пријаву, учесник конкурса је поднео 

следећу документацију: 

  

- решење о регистрацији у Агенцији за привредне регистре; 

- решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне 

регистре; 

- потврда Народне банке Србије да дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној 

наплати; 
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- потписану изјаву учесника конкурса о додељеној државној помоћи мале вредности;  

- потписану изјаву учесника конкурса да није за исти пројекат у текућој календарској години 

већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на 

републичком, покрајинском или локалном нивоу. 

Студио за видео продукцију и фотографске услуге „Бус плус“ Чачак је у претходној 

години добио средства намењена пројектном суфинансирању. У складу са Уговором о 

суфинансирању пројекта у области јавног информисања подносилац пројекта је био у обавези 

да достави извештај о реализацији пројекта Градском већу града Чачка у прописаном року и у 

форми наративног и финансијског извештаја (Образац број 2 – Наративни и финансијски 

извештај - Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области 

јавног информисања ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016 и 8/2017) до 15.04.2021. године. 

Подносилац пројекта је извештај о реализацији уговора доставио 9. септембра 2021. године, о 

чему је обавештена Комисија. Градска управа за финансије је обавестила Градско веће о начину 

трошењу одобрених средстава. Помоћник градоначелника за друштвене делатности је 

обавестио Градско веће о поднетом наративном извештају. Градско веће је Закључком број 06-

178/2021-III од 28. октобра 2021. године усвојило поднети Наративни и финансијски извештај. 

Након разматрања достављеног пројекта Комисија је закључила да документација подносиоца 

је комплетна и пристигла у траженом року. Укупна 538.347,00 динара, а тражена средства 

392.300,00 динара. Темa и сврха пројекта је очување и промовисање употребе српског језика и 

ћириличног писма у јавном простору, као изворног и основног постулата националних 

културних вредности. Значај теме је веома детаљно изложен, уз низ проблема са којима се 

ћирилица суочава у јавности у Србији, тако и  у расејању. Реализација основног и низа 

специфичних циљева подразумева укључивање свих битних образовних и културних 

институција и појединаца – дефинисаних као примарне и секундарне циљне групе од значаја за 

реализацију пројекта и пројектних активности на територијалном простору Чачка, региона, 

Србије и дијаспоре. Планиран медијски садржај чине три емисије документарног серијала и 

седам веб фељтона у различитим областима, кроз добро разрађене синопсисе. Пројектне 

активности су детаљно разрађене, а резултати пројекта разноврсни почев од извршених 

истраживања, произведеног медијског садржаја, преко медијске промоциоје ћирилице и 

успостављеног канала комуникације цивилног сектора и медија са локалним институцијама у 

циљу очувања писма и језика, до образовања младих. Професионални кадар и искуство ученика 

пројекта, као и технички капацитети подносиоца, уз бројну посећеност интернет портала 

гарантују успешну реализацију, док јасно постављени и мерљиви индикатори, интерни 

мониторинг и евалуација, кроз дефинисана средства за верификацију указују на одрживост 

пројекта. Буџет пројекта је добро испланиран и реалан у односу на пројектне активности, осим 

закупа простора. Комисија предлаже да се пројекат подржи у износу од 150.000,00 динара.  

 

 

35. Кинематографија и видео производња „Алвес“ Чачак је као предузетник који се 

бави производњом медијских садржаја доставила предлог пројекта под називом „Предеоне 

вредности Овчарско-кабларског драгуља“, која ће се емитовати на медију „БТВ“ чији је издавач 

ДОО „Све на длану“ Чачак. Поред обрасца за пријаву, учесник конкурса је поднео следећу 

документацију:  

 

- решење о регистрацији у Агенцији за привредне регистре; 

- потврда Народне банке Србије да дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној 

наплати; 

 - потписану изјаву учесника конкурса о додељеној  државној помоћи мале вредности; 

- потписану изјаву учесника конкурса да није за исти пројекат у текућој календарској години 

већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на 

републичком, покрајинском или локалном нивоу; 

- изјаву ДОО „Све на длану“ Чачак да ће програмски садржај бити емитован у овом медију. 
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На основу члана 11. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање 

јавног интереса  у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017) Градска 

управа за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка је у циљу 

утврђивања испуњености услова за учешће на конкурсу, затражила да учесник конкурса у року 

од осам дана, а закључно са 1. октобром 2021. године достави допуну документације, и то: 

 

- решење о регистрацији медија (путем кога ће бити реализован произведени 

медијски садржај) у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне регистре, 

са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима; 

- дозволу за емитовање радио и/или ТВ програма издату од Регулаторног тела за 

електронске медије, за медиј путем кога ће бити реализован произведени медијски 

садржај. 

 

Учесник конкурса је у остављеном року доставио допуну документације. 

 Кинематографија и видео производња „Алвес“ Чачак није у претходној години добила 

средства намењена пројектном суфинансирању.  

Након разматрања достављеног пројекта Комисија је закључила да документација 

подносиоца је комплетна и пристигла у траженом року. Укупна вредност 1.000.000,00 динара, а 

тражена средства 500.000,00 динара. У наведеној теми се види да је жанр  документарни. 

Циљне групе су добро дефинисане и добро постављене, а план реализације је свеобухватан.  

Буџет није реално постављен, јер садржи трошкове који нису конзистентни (мониторинг) и 

дозвољени (хостинг за сајт, храна, књиговодство, најам опреме), а такође и у делу персоналних 

трошкова. Ипак, Комисија предлаже да се подржи са 200.000,00 динара. се 

 

 

36. Агенција за производњу аудио-визуелних производа „AVN+ production“ Чачак 

је као предузетник који се бави производњом медијских садржаја доставила предлог пројекта 

под називом „Чачанске пешачке и планинарске стазе“, која ће се емитовати на медију ТВ 

Галаксија 32, чији је издавач Телевизија „Галаксија 32“ ДОО Чачак и „БТВ“ чији је издавач 

ДОО „Све на длану“  Чачак. Поред обрасца за пријаву, учесник конкурса је поднео следећу 

документацију:  

 

- решење о регистрацији у Агенцији за привредне регистре; 

- потврда Народне банке Србије да дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној 

наплати;; 

- потписану изјаву учесника конкурса о додељеној  државној помоћи мале вредности; 

- потписану изјаву учесника конкурса да није за исти пројекат у текућој календарској години 

већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на 

републичком, покрајинском или локалном нивоу. 

- изјаву Телевизија „Галаксија 32“ ДОО Чачак да ће програмски садржај бити емитован у овом 

медију; 

- изјаву ДОО „Све на длану“  Чачак да ће програмски садржај бити емитован у овом медију. 

 

На основу члана 11. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање 

јавног интереса  у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017) Градска 

управа за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка је у циљу 

утврђивања испуњености услова за учешће на конкурсу, затражила да учесник конкурса у року 

од осам дана, а закључно са 1. октобром 2021. године достави допуну документације, и то: 
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- решење о регистрацији медија (путем кога ће бити реализован произведени 

медијски садржај) у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне регистре, 

са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима; 

- дозволу за емитовање радио и/или ТВ програма издату од Регулаторног тела за 

електронске медије, за медиј путем кога ће бити реализован произведени медијски 

садржај. 

 

 

Учесник конкурса је у остављеном року доставио допуну документације. 

Агенција за производњу аудио-визуелних производа „AVN+ production“ Чачак је у 

претходној години добила средства намењена пројектном суфинансирању. У складу са 

Уговором о суфинансирању пројекта у области јавног информисања подносилац пројекта је 

доставила извештај о реализацији пројекта Градском већу града Чачка у прописаном року и у 

форми наративног и финансијског извештаја (Образац број 2 – Наративни и финансијски 

извештај - Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области 

јавног информисања ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016 и 8/2017). Градска управа за финансије је 

обавестила Градско веће о начину трошењу одобрених средстава. Помоћник градоначелника за 

друштвене делатности је обавестио Градско веће да је поднети наративни извештају у складу са 

Уговором. Градско веће је Закључком број 06-178/2021-III од 28. октобра 2021. године усвојило 

поднети Наративни и финансијски извештај. 

Након разматрања достављеног пројекта Комисија је закључила да документација подносиоца 

је комплетна и пристигла у траженом року. Укупна вредност 1.216.000,00 динара, а тражена 

средства 606.000,00 динара. Тему предложеног пројекта чини медијски садржај (тв серијал са 

девет епизода) од јавног значаја за информисање о природним лепотама града Чачка и околине 

које представљају пешачке и планинарске стазе. Значај пројекта је боље информисање 

дефинисаних циљних група са значајним тематски разрађеним локалитетима, намењених за 

усмеравање становништва, посебно младих ка већем боравку у природи, неговање здравих 

стилова живота и благотворном утицају психофизичко здравље, промовисање културолошких 

знаменитости и едукацију о еколошкој свести. Иновативност је укључивање стурчних 

партнерских удружења – Спортског савеза Чачка и Планинарског друштва Каблар у 

реализацију пројектних активности при стварању, али и два емитера – ТВ и интернет портала у 

процесу објаве (емитовања) медијског садржаја, чиме се остварује значајнији ниво видљивости 

и већи ниво информисаности и едукације јавности. Индикатори су евидентирани и објективно 

мерљиви и односе се на евиденцију архиве документације и садржаја, као и на евиденцију броја 

ангажованих институција и појединаца. Довољан број и структура медијских садржаја, 

искуство, минимални ризици, професионални и технички капацитет подносиоца (продукције) и 

изабрани емитери (две тв станице и портал) гарантују успешну реализацију циљева пројекта. 

Планиран интерни и екстерни мониторинг, богато професионално искуство дају довољно 

уверења да је пројекат одржив. Буџет пројекта је испланиран сходно планираним активностима, 

али није економски оправдан, у домену висине персоналних трошкова. Такође, садржи 

технички неисправне ставке. Из наведених разлога Комисија предлаже да се пројекат подржи у 

износу од 300.000,00 динара. 

 

  

37. Кинематографија и видео производња „Агро јасик продукција“ Чачак је као 

предузетник који се бави производњом медијских садржаја доставила предлог пројекта под 

називом „Наша прича – породична газдинства чачанског села“, која ће се емитовати на медију 

ТВ Галаксија 32, чији је издавач Телевизија „Галаксија 32“ ДОО Чачак. Поред обрасца за 

пријаву, учесник конкурса је поднео следећу документацију:  

 

- решење о регистрацији у Агенцији за привредне регистре; 
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- потврда Народне банке Србије да дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној 

наплати; 

 - потписану изјаву учесника конкурса о додељеној  државној помоћи мале вредности; 

- потписану изјаву учесника конкурса да није за исти пројекат у текућој календарској години 

већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на 

републичком, покрајинском или локалном нивоу; 

- изјаву Телевизија „Галаксија 32“ ДОО Чачак да ће програмски садржај бити емитован у овом 

медију. 

 

На основу члана 11. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање 

јавног интереса  у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017) Градска 

управа за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка је у циљу 

утврђивања испуњености услова за учешће на конкурсу, затражила да учесник конкурса у року 

од осам дана, а закључно са 1. октобром 2021. године достави допуну документације, и то: 

 

- решење о регистрацији медија (путем кога ће бити реализован произведени 

медијски садржај) у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне регистре, 

са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима; 

- дозволу за емитовање радио и/или ТВ програма издату од Регулаторног тела за 

електронске медије, за медиј путем кога ће бити реализован произведени медијски 

садржај. 

 

Учесник конкурса је у остављеном року доставио допуну документације. 

 Кинематографија и видео производња „Агро јасик продукција“ Чачак је у претходној 

години добила средства намењена пројектном суфинансирању. У складу са Уговором о 

суфинансирању пројекта у области јавног информисања подносилац пројекта је доставио 

извештај о реализацији пројекта Градском већу града Чачка у прописаном року и у форми 

наративног и финансијског извештаја (Образац број 2 - Наративни и финансијски извештај - 

Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016 и 8/2017). Градска управа за финансије је 

обавестила Градско веће о начину трошењу одобрених средстава. Помоћник градоначелника за 

друштвене делатности је обавестио Градско веће да је поднети наративни извештају у складу са 

Уговором. Градско веће је Закључком број 06-178/2021-III од 28. октобра 2021. године усвојило 

поднети Наративни и финансијски извештај. 

Након разматрања достављеног пројекта Комисија је закључила да документација подносиоца 

је комплетна и пристигла у траженом року. Укупна вредност 1.087.000,00 динара, а тражена 

средства 476.000,00 динара. Тему предложеног пројекта чини медијски садржај (тв серијал са 

десет епизода) од јавног значаја за информисање о стању села и животу пољопривредних 

домаћинстава, као и природно-туристичким потенцијалом и еколошки здравој средини – 

чачанским селима. Значај пројекта је боље информисање наведених циљних група са значајним 

тематски разрађеним сеоским локалитетима, документовање садашњег стања у селима и 

сеоским породицама, чување од заборава идентитета сеоских локалитета и обичај, 

промовисање природних у туристичких знаменитости и едукацију о еколошкој свести. 

Пројектне активности су обухватне и добро постављене и планиране, очекивани резултати 

пројекта разноврсни, а индикатори резултата мерљиви. Довољан број и структура медијских 

садржаја, искуство, минимални ризици, професионални и технички капацитет подносиоца 

(продукције) и изабрани емитери (тв станица и портал, као и тв размена) гарантују успешну 

реализацију циљева пројекта. Планиран интерни и екстерни мониторинг, богато 

професионално искуство дају довољно уверења да је пројекат одржив. Буџет пројекта је 

испланиран сходно планираним активностима, али није економски оправдан, у домену висине 

персоналних трошкова. Такође, садржи технички неисправне ставке. Из наведених разлога 

Комисија предлаже да се пројекат подржи у износу од 250.000,00 динара. 
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38. Кинематографија и видео производња „Агро антена“ Чачак је као предузетник 

који се бави производњом медијских садржаја доставила предлог пројекта под називом 

„Најважнија споредна ствар на свету - тв серијал“, која ће се емитовати на медију ТВ Галаксија 

32, чији је издавач Телевизија „Галаксија 32“ ДОО Чачак. Поред обрасца за пријаву, учесник 

конкурса је поднео следећу документацију:  

 

- решење о регистрацији у Агенцији за привредне регистре; 

- потврда Народне банке Србије да дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној 

наплати; 

- потписану изјаву учесника конкурса о додељеној  државној помоћи мале вредности; 

- потписану изјаву учесника конкурса да није за исти пројекат у текућој календарској години 

већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на 

републичком, покрајинском или локалном нивоу; 

- изјаву Телевизија „Галаксија 32“ ДОО Чачак да ће програмски садржај бити емитован у овом 

медију. 

 

На основу члана 11. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање 

јавног интереса  у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017) Градска 

управа за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка је у циљу 

утврђивања испуњености услова за учешће на конкурсу, затражила да учесник конкурса у року 

од осам дана, а закључно са 1. октобром 2021. године достави допуну документације, и то: 

 

- решење о регистрацији медија (путем кога ће бити реализован произведени 

медијски садржај) у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне регистре, 

са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима; 

- дозволу за емитовање радио и/или ТВ програма издату од Регулаторног тела за 

електронске медије, за медиј путем кога ће бити реализован произведени медијски 

садржај. 

 

Учесник конкурса је у остављеном року доставио допуну документације. 

 Кинематографија и видео производња „Агро антена“ Чачак је у претходној години 

добила средства намењена пројектном суфинансирању. У складу са Уговором о 

суфинансирању пројекта у области јавног информисања подносилац пројекта је доставио 

извештај о реализацији пројекта Градском већу града Чачка у прописаном року и у форми 

наративног и финансијског извештаја (Образац број 2 - Наративни и финансијски извештај - 

Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016 и 8/2017). Градска управа за финансије је 

обавестила Градско веће о начину трошењу одобрених средстава. Помоћник градоначелника за 

друштвене делатности је обавестио Градско веће да је поднети наративни извештају у складу са 

Уговором. Градско веће је Закључком број 06-178/2021-III од 28. октобра 2021. године усвојило 

поднети Наративни и финансијски извештај. 

Након разматрања достављеног пројекта Комисија је закључила да документација подносиоца 

је комплетна и пристигла у траженом року. Укупна вредност 1.022.000,00 динара, а тражена 

средства 506.000,00 динара. Фудбал као тема предложеног пројекта јесте и даље најважнија 

споредна ствар на свету. Посебно на селу, где окупљање младих око фудбалских клубова 

представља једини вид окупљања и идентитета села и њених житеља. А ако се уклопи као 

основ у иновативни медијски садржај (тв серијал са десет епизода – документарног жанра) 

свакако је од јавног интереса. Значај пројекта је боље информисање циљних група са 

организовањем аматерског спорта кроз фудбалске клубова и активности у сеоским 

локалитетима, документовање садашњег стања, чување од заборава идентитета сеоских 

клубова, традиције  и обичаја и унапређење медијског стваралаштва које доприноси бољем и 
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квалитетнијем информисању јавности о друштвеном животу сеоске популације. Пројектне 

активности су обухватне и добро постављене и планиране. Довољан број и структура медијских 

садржаја, искуство, минимални ризици, професионални и технички капацитет подносиоца 

(продукције) и изабрани емитери (две тв станице и портал, као и тв размена) гарантују успешну 

реализацију и држивост пројекта. Буџет пројекта је испланиран сходно планираним 

активностима, али није економски оправдан, у домену висине персоналних трошкова. Такође, 

садржи технички неисправне ставке. Из наведених разлога Комисија предлаже да се пројекат 

подржи у износу од 200.000,00 динара. 

 

 

39. Кинематографија и видео производња „Агро караван ср продукција“ Чачак је 

као предузетник који се бави производњом медијских садржаја доставио предлог пројекта под 

називом „Градина на Јелици“, која ће се емитовати на медију БТВ, чији је издавач ДОО „Све на 

длану“ Чачак. Поред обрасца за пријаву, учесник конкурса је поднео следећу документацију: 

 

- решење о регистрацији у Агенцији за привредне регистре; 

- потврда Народне банке Србије да дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној 

наплати; 

- потписану изјаву учесника конкурса о додељеној  државној помоћи мале вредности; 

- потписану изјаву учесника конкурса да није за исти пројекат у текућој календарској години 

већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на 

републичком, покрајинском или локалном нивоу. 

- изјаву ДОО „Све на длану“ Чачак да ће програмски садржај бити емитован на Телевизији 

„БТВ“. 

 

На основу члана 11. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање 

јавног интереса  у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017) Градска 

управа за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка је у циљу 

утврђивања испуњености услова за учешће на конкурсу, затражила да учесник конкурса у року 

од осам дана, а закључно са 1. октобром 2021. године достави допуну документације, и то: 

 

- решење о регистрацији медија (путем кога ће бити реализован произведени 

медијски садржај) у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне регистре, 

са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима; 

- дозволу за емитовање радио и/или ТВ програма издату од Регулаторног тела за 

електронске медије, за медиј путем кога ће бити реализован произведени медијски 

садржај. 

 

Учесник конкурса је у остављеном року доставио допуну документације. 

Кинематографија и видео производња „Агро караван ср продукција“ Чачак је у 

претходној години добио средства намењена пројектном суфинансирању. У складу са 

Уговором о суфинансирању пројекта у области јавног информисања подносилац пројекта је 

доставио извештај о реализацији пројекта Градском већу града Чачка у прописаном року и у 

форми наративног и финансијског извештаја (Образац број 2 – Наративни и финансијски 

извештај - Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области 

јавног информисања ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016 и 8/2017). Градска управа за финансије је 

обавестила Градско веће о начину трошењу одобрених средстава. Помоћник градоначелника за 

друштвене делатности је обавестио Градско веће да је поднети наративни извештају у складу са 

Уговором. Градско веће је Закључком број 06-178/2021-III од 28. октобра 2021. године усвојило 

поднети Наративни и финансијски извештај. 
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Након разматрања достављеног пројекта Комисија је закључила да документација подносиоца 

је комплетна и пристигла у траженом року. Укупна вредност 981.000,00 динара, а тражена 

средства 465.000,00 динара. Тема пројекта је производња иновативног медијског садржаја – 

документарног филма о историји и култури античког археолошког локалитета Градина на 

планини Јелици, који указује на трагове постојања археолошких и историјских топонима, у 

домену едукације јавности, посебно младих, о историји, пореклу, стању и карактеристикама 

локалитета, али и културно-туристичком потенцијалу. Општи циљ пројекта је допринос бољем 

информисању јавности Чачка и Драгачева о културној баштини, уз који су дефинисани и 

специфични циљеви. На квалитет медијског садржаја указује ангажованост институција 

културе. Планиране активности су свеобухватне и реално оствариве чиме се постижу реални 

циљеви у реализацији и одрживост пројекта. Буџет пројекта није економски оправдан, у домену 

висине трошкова евалуације и мониторинга (паушална процена) и персоналних трошкова. 

Такође, садржи неоправдане трошкове (храна, најам опреме) технички неисправне ставке. 

Комисија предлаже да се пројекат подржи у износу од 350.000,00 динара.  

 

 

40. Агенција за изнајмљивање радио, телевизијске и телекомуникационе опреме, 

рекламу и пропаганду „Звуци галаксије“ Чачак је као предузетник који се бави 

производњом медијских садржаја доставила предлог пројекта под називом „Интервју недеље“, 

која ће се емитовати на медију ТВ Галаксија 32, чији је издавач Телевизија „Галаксија 32“ ДОО 

Чачак. Поред обрасца за пријаву, учесник конкурса је поднео следећу документацију:  

 

- решење о регистрацији у Агенцији за привредне регистре; 

- потврда Народне банке Србије да дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној 

наплати; 

- потписану изјаву учесника конкурса о додељеној  државној помоћи мале вредности; 

- изјаву Телевизија „Галаксија 32“ ДОО Чачак да ће програмски садржај бити емитован у овом 

медију. 

 

На основу члана 11. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање 

јавног интереса  у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017) Градска 

управа за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка је у циљу 

утврђивања испуњености услова за учешће на конкурсу, затражила да учесник конкурса у року 

од осам дана, а закључно са 1. октобром 2021. године достави допуну документације, и то: 

 

- потписану изјаву учесника конкурса да није за исти пројекат у текућој календарској 

години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области 

јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу; 

- решење о регистрацији медија (путем кога ће бити реализован произведени 

медијски садржај) у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне регистре, 

са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима; 

- дозволу за емитовање радио и/или ТВ програма издату од Регулаторног тела за 

електронске медије, за медиј путем кога ће бити реализован произведени медијски 

садржај. 

 

Учесник конкурса је у остављеном року доставио допуну документације. 

Агенција за изнајмљивање радио, телевизијске и телекомуникационе опреме, рекламу и 

пропаганду „Звуци галаксије“ Чачак је у претходној години добила средства намењена 

пројектном суфинансирању. У складу са Уговором о суфинансирању пројекта у области јавног 

информисања подносилац пројекта је доставила извештај о реализацији пројекта Градском већу 

града Чачка у прописаном року и у форми наративног и финансијског извештаја (Образац број 

2 – Наративни и финансијски извештај - Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање 
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јавног интереса у области јавног информисања ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016 и 8/2017). 

Градска управа за финансије је обавестила Градско веће о начину трошењу одобрених 

средстава. Помоћник градоначелника за друштвене делатности је обавестио Градско веће да је 

поднети наративни извештају у складу са Уговором. Градско веће је Закључком број 06-

178/2021-III од 28. октобра 2021. године усвојило поднети Наративни и финансијски извештај. 

Након разматрања достављеног пројекта Комисија је закључила да документација подносиоца 

је комплетна и пристигла у траженом року. Укупна вредност 1.008.990,00 динара, а тражена 

средства 500.000,00 динара. Тема пројекта је производња документарног садржаја – интервјуа 

са знаменитим личностима из различитих области деловања, од значаја за Чачак и Моравички 

округ. Значај пројекта је опредељујући за информисање јавности, наводи се општа тема 

(промоција...) и личности су наведене и дефинисане. Пројектне активности и план су детаљно 

су  разрађени. Значајно за видљивост пројекта је укључивање емитера две ТВ станице и 

портала као медија за реализацију. Буџет пројекта није економски оправдан, у домену висине 

трошкова евалуације и мониторинга (паушална процена) и персоналних трошкова. Такође, 

садржи неоправдане трошкове (храна, најам опреме) технички неисправне ставке. Комисија 

предлаже да се пројекат подржи 300.000,00 динара. 

 

 

41. Делатност новинских агенција „Ин-медиа.нет“ Чачак је као издавач медија 

Регионална информативна новинска агенција Рина (новинска агенција), доставио предлог 

пројекта под називом „Сви путеви воде у Чачак: град богате историје и изузетног туристичког 

потенцијала“. Поред обрасца за пријаву, учесник конкурса је поднео следећу документацију 

 

- решење о регистрацији у Агенцији за привредне регистре; 

- решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне 

регистре; 

- потврда Народне банке Србије да дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној 

наплати; 

- потписану изјаву учесника конкурса о додељеној  државној помоћи мале вредности; 

- потписану изјаву учесника конкурса да није за исти пројекат у текућој календарској години 

већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на 

републичком, покрајинском или локалном нивоу. 

 

Делатност новинских агенција „Ин-медиа.нет“ Чачак је у претходној години добио 

средства намењена пројектном суфинансирању. У складу са Уговором о суфинансирању 

пројекта у области јавног информисања подносилац пројекта је доставио извештај о 

реализацији пројекта Градском већу града Чачка у прописаном року и у форми наративног и 

финансијског извештаја (Образац број 2 – Наративни и финансијски извештај - Правилник о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Сл. 

гласник РС", бр. 16/2016 и 8/2017). Градска управа за финансије је обавестила Градско веће о 

начину трошењу одобрених средстава. Помоћник градоначелника за друштвене делатности је 

обавестио Градско веће да је поднети наративни извештају у складу са Уговором. Градско веће 

је Закључком број 06-178/2021-III од 28. октобра 2021. године усвојило поднети Наративни и 

финансијски извештај. 

Након разматрања достављеног пројекта Комисија је закључила да документација подносиоца 

је комплетна и пристигла у траженом року. Укупна вредност 1.200.000,00 динара, а тражена 

средства 960.000,00 динара. Теме пројекта су вишезначно одређене, а планиран медијски 

садржај су информације од значаја за јавно информисање дефинисаних циљних група – 

становништва, привредника, потенцијалних туриста и инвеститора и осталих јавности о 

економском, привредном, културно-историјском, природно-географском и туристичком 

потенцијалу града усмерених на промоцију резултата и развојних могућности. Теме су 
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конкретизоване и детаљно разрађене. Медијски садржај је производ истраживачког приступа и 

своди се на новинске текстове са фотографијама (нису медијски, већ пратећи садржај 

новинарског текста) и видео изјавама о значајним местима и објектима са развојним 

потенцијалом. Пројектне активности су детаљно разрађене и планиране. Резултати и 

индикатори су евидентирани и објективно мерљиви и односе се на евиденцију састанака тима, 

архиве документације и садржаја, као и на евиденцију броја ангажованих лица, ставове и 

извештаје. Искуство, обухватност и квалитет медијског садржаја, минимални ризици, технички 

капацитет подносиоца указују на успешну реализацију пројекта. Планиран интерни и екстерни 

мониторинг и анализа, богато професионално искуство дају довољно уверења да је пројекат 

одржив. Буџет пројекта је испланиран сходно планираним активностима, али није економски 

оправдан, у домену висине персоналних трошкова, у односу на број медијских садржаја. 

Комисија предлаже да се пројекат подржи у износу од 750.000,00 динара. 

 

 

 

42. Удружење медија и медијских радника је као издавач медија УММР (интернет 

портал), доставио предлог пројекта под називима „Креатори интернет насиља, последице и 

санкције“. Поред обрасца за пријаву, учесник конкурса је поднео следећу документацију:  

 

- решење о регистрацији у Агенцији за привредне регистре; 

- решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне 

регистре; 

- потврда Народне банке Србије да дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној 

наплати; 

- потписану изјаву учесника конкурса о додељеној  државној помоћи мале вредности. 

 

На основу члана 11. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање 

јавног интереса  у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017) Градска 

управа за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка је у циљу 

утврђивања испуњености услова за учешће на конкурсу, затражила да учесник конкурса у року 

од осам дана, а закључно са 1. октобром 2021. године достави допуну документације, и то: 

 

- потписану изјаву учесника конкурса да није за исти пројекат у текућој календарској години 

већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на 

републичком, покрајинском или локалном нивоу. 

 

Учесник конкурса је у остављеном року доставио допуну документације. 

  

Удружење медија и медијских радника је у претходној години добио средства намењена 

пројектном суфинансирању. У складу са Уговором о суфинансирању пројекта у области јавног 

информисања подносилац пројекта је био у обавези да достави извештај о реализацији пројекта 

Градском већу града Чачка у прописаном року и у форми наративног и финансијског извештаја 

(Образац број 2 – Наративни и финансијски извештај - Правилник о суфинансирању пројеката 

за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016 и 

8/2017) до 15.04.2021. године. Подносилац пројекта је извештај о реализацији уговора доставио 

17. септембра 2021. године, о чему је обавештена Комисија. Градска управа за финансије је 

обавестила Градско веће о начину трошењу одобрених средстава. Помоћник градоначелника за 

друштвене делатности је обавестио Градско веће о поднетом наративном извештају. Градско 

веће је Закључком број 06-178/2021-III од 28. октобра 2021. године усвојило поднети 

Наративни и финансијски извештај. 

 

Након разматрања достављеног пројекта Комисија је закључила да документација подносиоца 

је комплетна и пристигла у траженом року. Укупна вредност 750.000,00 динара, а тражена 

средства 600.000,00 динара. Тема је актуелна и изузетно важна обзиром да се ради о пројекту 

заштите од злоупотребе насиља на интернету и друштвеним мрежама, у сегменту новинарства 
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и професионалног информисања.  Значај пројекта је посебан у остваривању јавног интереса у 

области информисања, посебно са аспекта стања новинарства и медија. Циљ је да кроз медијске 

садржаје искорени насиље, цензура, говор мржнје и застрашивање новинара, како би се рад 

новинара и медија вратио изворним начелима професионализма, слободе и демократичности. 

Медијски садржаји треба да учине сагледавање проблема интернет насиља видљивим и побуде 

активирање правне струке, институционалних органа и целе јавности ради доношења законских 

решења и санкција за креаторе насиља и заштите новинарску професију, а тиме и јавност. 

Циљне групе су јасно дефинисане. Прецизан и разрађен план пројектних  активности даје 

уверење о успешности пројекта у домену остварења и одрживости. Резултати треба да се 

односе на пораст информисања и нивоа свести јавности о наведеним темама и пораст законских 

решења и санкциј према креаторима насиља над новинарима. Резултати и индикатори су 

евидентирани и објективно мерљиви и односе се на евиденцију састанака тима, броја контаката 

са учесницима и представницима институција, архиве документације и садржаја, као и на 

евиденцију анкетираних и анализу ставова и извештаје. Планиран интерни и екстерни 

мониторинг и анализа, професионално искуство и посвећеност у реализацији дају довољно 

уверења да је пројекат одржив. Буџет пројекта је испланиран сходно планираним активностима, 

али није економски оправдан, у домену висине персоналних трошкова, садржи паушалне 

вредности за произведен медијски садржај али неоправдане трошкове (најам опреме). Комисија 

предлаже да се пројекат подржи у износу од 419.000,00 динара. 

 

 

 

43. ДОО „Чворак“ Чачак је доставио образац буџета пројекта у коме се наводи назив 

пројекта „Када сам био мали, поштовали су се старији, када сам остарио, поштују се млади – ја 

никад да будем поштован“. Поред тога, достављен је образац „Ревидирани буџет пројекта“ и 

„Финансијски извештај о реализацији пројекта“. Није поднет ниједан прописани документ, који 

се доставља уз пријавни образац.  

 

Чланом 8. став 2. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016 и 8/2017) прописано је 

да се Пријава на конкурс подноси на обрасцу број 1 (пријава и буџет пројекта), који је 

одштампан уз Правилник, а истовремено су били истакнути и на званичној интернет страници 

града Чачка уз објављен Јавни позив. Поред тога, тачком 6. Јавног позива за учешће на 

конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања на територији града Чачка  у 2021. години, прописана је документација која се 

подноси уз Пријаву. Чланом 11. став 3. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016 и 8/2017) 

прописано је да се учеснику конкурса који није поднео ниједан прописани документ, осим 

обрасца за пријаву, не доставља обавештење о отклањању недостатака у накнадном року (члан 

11. став 1. Правилника), већ се његов пројекат не разматра. Имајући у виду претходно 

наведено, у складу са чланом 8. став 2. и 11. став 3. Правилника, Комисија није разматрала 

достављени пројекат. 

ДОО „Чворак“ Чачак је у претходној години добио средства намењена пројектном 

суфинансирању. У складу са Уговором о суфинансирању пројекта у области јавног 

информисања подносилац пројекта је доставио извештај о реализацији пројекта Градском већу 

града Чачка у прописаном року и у форми наративног и финансијског извештаја (Образац број 

2 – Наративни и финансијски извештај - Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016 и 8/2017). 

Градска управа за финансије је обавестила Градско веће о начину трошењу одобрених 

средстава. Помоћник градоначелника за друштвене делатности је обавестио Градско веће да је 

поднети наративни извештају у складу са Уговором. Градско веће је Закључком број 06-

178/2021-III од 28. октобра 2021. године усвојило поднети Наративни и финансијски извештај. 
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44. Центар за истраживачко новинарство Чачак 

 

Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања на територији града Чачка  у 2021. години је објављен 

на званичном сајту града Чачка (www.cacak.org.rs) и у листу „Чачански глас“ дана 27. августа 

2021. године. Пријаве на конкурс су се могле подносити у року од 20 дана од дана објављивања 

у листу „Чачански глас“, а закључно са 16. септембром 2021. године. Како је пријава 

подносиоца Центар за истраживачко новинарство Чачак, примљена на писарници Градске 

управе дана 17. септембра 2021. године, при чему није упућена препорученом пошиљком, 

Комисија у складу са чланом 11. став 4. Правилника о суфинансирању пројеката за  

остваривање јавног интереса  у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 

8/2017) достављени пројекат није разматрала.  

 

45. ДОО „Чворак“ Чачак 

Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања на територији града Чачка  у 2021. години је објављен 

на званичном сајту града Чачка (www.cacak.org.rs) и у листу „Чачански глас“ дана 27. августа 

2021. године. Пријаве на конкурс су се могле подносити у року од 20 дана од дана објављивања 

у листу „Чачански глас“, а закључно са 16. септембром 2021. године. Како је пријава 

подносиоца ДОО „Чворак“ Чачак, примљена на писарници Градске управе дана 20. септембра 

2021. године, при чему није упућена препорученом пошиљком, Комисија у складу са чланом 

11. став 4. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног интереса  у области 

јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017) достављени пројекат није 

разматрала.  

 

 

 

46. ДОО „Alo media system“ Београд  
 

Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања на територији града Чачка  у 2021. години је објављен 

на званичном сајту града Чачка (www.cacak.org.rs) и у листу „Чачански глас“ дана 27. августа 

2021. године. Пријаве на конкурс су се могле подносити у року од 20 дана од дана објављивања 

у листу „Чачански глас“, а закључно са 16. септембром 2021. године. Како је пријава 

подносиоца ДОО „Alo media system“ Београд, упућена препорученом пошиљком дана 23. 

септембра 2021. године, Комисија у складу са чланом 11. став 4. Правилника о суфинансирању 

пројеката за  остваривање јавног интереса  у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 

16/2016 и 8/2017) достављени пројекат није разматрала.  

 

 

       

Седница Комисије је завршена у 16 часова и 15 минута.   

 

 

                

 

 

      



KOMI,IC}IJA:

Jerenu fionyb, rpe.qceAHrrK

Kati Lpuua Jorauouuh, .lran

Mu rujaH Hurolrah, ulan
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