
  

 

Стручна Комисија за оцену пројеката поднетих по Јавном позиву за учешће на 

конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног 

информисања на територији општине Кладово у 2022. години, број: 650-3/2022-I, који је, 

дана 28.02.2022.године, расписао Привремени орган oпштине Кладово и израду предлога 

о расподели средстава (у даљем тексту: Комисија) именована Решењем о именовању 

стручне Комисије за оцену пројеката поднетих по Јавном позиву за учешће на конкурсу за 

суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања 

на територији општине Кладово у 2022. години, број: 650-3/2022-I, који је, дана 

28.02.2022. године, расписао Привремени орган oпштине Кладово и израду предлога о 

расподели средстава, у складу са чланом 23. Закона о јавном информисању и медијима 

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

Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања („Службени гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17), по разматрању и извршеној 

оцени предлога пројеката поднетих по Јавном позиву за учешће на конкурсу за 

суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања 

на територији општине Кладово у 2022. години, број: 650-3/2022-I, који је, дана 

28.02.2022.године, расписао Привремени орган oпштине Кладово (у даљем тексту 

Конкурс), на седници  одржаној дана 09.05.2022. године, предлаже доношење следеће: 

 

 

О Д Л У К Е 

 

Из буџета Општине Кладово за 2022. годину, за реализацију предлога пројеката 

поднетих по Конкурсу, одобравају се средства за следеће подносиоце пријава – пројекте: 

 

1. Подносилац пројекта: ALO media system, друштво са ограниченом одговорношћу 

Београд – Стари град, улица Косовска 26/III, 11103 Београд, матични број 21276081, ПИБ: 

109964527, које заступа директор Драган Лазић 

Назив пројекта: Европско Кладово 

Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: АЛО!  

Форма медија: Дневне и периодичне новине 

Износ средстава за која аплицира: 1.000.000,00 дин. (укупна вредност пројекта: 

20.740.500,00 дин.) - ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД 1.000.000,00 (словима: један милион) 

ДИНАРА; 

 

2. Подносилац пројекта: Друштво са ограниченом одговорношћу за радио и 

телевизију, РТВ Кладово, Кладово, улица Виноградарска, број 15, 19320 Кладово, матични 

број 17524097, ПИБ: 103080570, које заступа директор Снежана Спасић 

Назив пројекта: Водич кроз Кладово 

Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: ТВК Портал 

Форма медија: Самостална електронска издања интернет портали 

 

 

 



 

 

Износ средстава за која аплицира: 720.000,00 дин. (укупна вредност пројекта: 

900.000,00 дин.) - ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД 450.000,00 (словима: четристо педесет 

хиљада) ДИНАРА; 
 

3. Подносилац пројекта: Друштво са ограниченом одговорношћу за радио и 

телевизију, РТВ Кладово, Кладово, улица Виноградарска, број 15, 19320 Кладово, матични 

број 17524097, ПИБ: 103080570, које заступа директор Снежана Спасић 

Назив пројекта: Кладово на длану 

Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Друштво са ограниченом 

одговорношћу за радио и телевизију РТВ Кладово 

Форма медија: Телевизијски програм 

Износ средстава за која аплицира: 1.000.000,00 дин. (укупна вредност пројекта: 

2.000.000,00 дин.) - ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД 1.000.000,00 (словима: један милион) 

ДИНАРА 

 

4. Подносилац пројекта: Весна Радуловић ПР, Издавање новина Завичај народне 

новине Неготин, улица Србе Јовановића, број 2/5, 19300 Неготин, матични број 64868802, 

ПИБ: 110465443 

Назив пројекта: Кладово! 

Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Завичај народне новине 

Форма медија: Дневне и периодичне новине 

Износ средстава за која аплицира: 400.000,00 дин. (укупна вредност пројекта: 

725.800,00 дин.) - ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД 150.000,00 (словима: сто педесет 

хиљада) ДИНАРА; 

 

5. Подносилац пројекта: Синдикат новинара Србије, улица Ресавска, број 28, 11000 

Београд, матични број 17452886, ПИБ: 102466294, које заступа председница Драгана 

Чабаркапа 

Назив пројекта: Да ли медији у Кладову остварују јавни интерес у складу са 

Законом о јавном информисању и медијима 

Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Сајт Синдиката новинара 

Србије 

Форма медија: Самостална електронска издања интернет портали 

Износ средстава за која аплицира: 293.000,00 дин. (укупна вредност пројекта: 

366.800,00 дин.) - ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД 150.000,00 (словима: сто педесет 

хиљада) ДИНАРА; 

 

 

6. Подносилац пројекта: Радио телевизија Мајданпек д.о.о. (Т1 телевизија), улица 

Доситејева 11, 19000 Зајечар, матични број 17185187, ПИБ: 100625157, које заступа 

директор Игор Андрејевић 

Назив пројекта: „Поглед у прошлост 2“ – Општина Кладово 

Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: РТМ -  Т1 телевизија 

 



 

Форма медија: Телевизијски програм 

Износ средстава за која аплицира: 975.500,00 дин. (укупна вредност пројекта: 

2.046.500,00 дин.) - ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД 650.000,00 (словима: шесто педесет 

хиљада) ДИНАРА; 

 

7. Подносилац пројекта: AMULETTE доо Београд - Чукарица, улица Настићева 18, 

11030 Београд, Чукарица, матични број 21470589, ПИБ: 111368693, које заступа директор 

Славе Ангеловски 

Назив пројекта: Инфо портал здравствена хроника општине Кладово 

Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: www.zdravstvena 

hronika.rs  

Форма медија: / 

Износ средстава за која аплицира: 428.000,00 дин. (укупна вредност пројекта: 

543.000,00 дин.) - ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД 350.000,00 (словима: триста педесет 

хиљада) ДИНАРА; 

 

 

8. Подносилац пројекта: Друштво са ограниченом одговорношћу за издавање 

новина „ММ БОНЕД“, Бор, улица Девете бригаде, број 6/26, 19210, Бор, матични број 

20309997, ПИБ: 105102284, које заступа директор Маријана Миловановић 

Назив пројекта: „ЗА више деце“ 

Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Недељник Тимочке 

крајине „Тимочке“ 

Форма медија: Дневне и периодичне новине 

Износ средстава за која аплицира: 401.430,00 дин. (укупна вредност пројекта: 

501.810,00 дин.) - ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД 100.000,00 (словима: сто хиљада) 

ДИНАРА; 

 

9. Подносилац пројекта: Мото Боем Транс ДОО, Огранак ТВ Транс Неготин, улица 

Бадњевска, бб, 19300 Неготин, матични број 20490594, ПИБ: 106156606, које заступа 

директор Драгослав Богдановић 

Назив пројекта: Кладово у кадру 

Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Телевизија Транс 

Форма медија: Телевизијски програм 

Износ средстава за која аплицира: 1.000.000,00 дин. (укупна вредност пројекта 

2.000.000,00 дин.) - ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД 700.000,00 (словима: седамсто хиљада) 

ДИНАРА; 

 

10. Подносилац пројекта: Удружење грађана „Савез Срба из региона“, улица Отона 

Жупанчића 14, 11070 Нови Београд, матични број 28167911, ПИБ: 108894426, које заступа 

председник Миодраг Линта 

Назив пројекта: Српско коло Кладово 

Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Српско коло  

 

 



 

 

Форма медија: Дневне и периодичне новине 

Износ средстава за која аплицира: 305.000,00 дин. (укупна вредност пројекта: 

400.500,00 дин.) - ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД 150.000,00 (словима: сто педесет 

хиљада) ДИНАРА; 

 

11. Подносилац пројекта: ДОО „ISTOK COMPANY“, Салаш ТВ Исток, Јасикова 

петља ББ, 19224 Салаш - Зајечар, матични број 07600623, ПИБ: 101334896, које заступа 

директор Новица Лападатовић 

Назив пројекта: „Куда иде Кладово“ 

Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: ТВ Исток  

Форма медија: Телевизијски програм 

Износ средстава за која аплицира: 1.000.000,00 дин. (укупна вредност пројекта: 

2.000.000,00 дин.) - ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД 300.000,00 (словима: триста хиљада) 

ДИНАРА; 

 

 

Образложење 

 

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

остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 

16/16 и 8/17), (у даљем тексту: Правилник), Комисија одржала је радни састанак дана 

09.05.2022. године, и том приликом предлоге пројеката оценила је на следећи начин: 

 

 

Р

е

д. 

б

р. 

Подносилац 

пројекта 

Назив 

пројекта 

Назив 

медија 

преко којег 

ће се 

реализовати 

пројекат 

Форма 

медија 

Износ 

средстава 

за која 

аплицира 

Укупна 

вредност 

пројекта 

Одобрена 

средства 

1.  

ALO media 

system, друштво 

са ограниченом 

одговорношћу 

Београд – Стари 

град, улица 

Косовска 26/III, 

11103 Београд, 

матични број 

21276081, ПИБ: 

109964527, које 

заступа директор 

Драган Лазић 

Европско 

Кладово 

 

АЛО! 

Дневне и 

периодичне 

новине 

 

1.000.000,00 

дин. 

20.740.500,00 

дин. 

1.000.000,00  

дин. 



2.  

Спортски савез 

града Зајечара, 

улица Хајдук 

Вељкова, број 5, 

19000 Зајечар, 

матични број 

07233205, ПИБ: 

100577540, које 

заступа генерални 

секретар Игор 

Божиновић 

„Бирам 

спорт“ – 

кладовски 

спортски 

таленти 

Глас спорта 

 

Самостална 

електронска 

издања 

интернет 

портали 

 

300.000,00 

дин. 

400.000,00 

дин. 

/ 

 

3.  

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу за 

радио и 

телевизију, РТВ 

Кладово, 

Кладово, улица 

Виноградарска, 

број 15, 19320 

Кладово, матични 

број 17524097, 

ПИБ: 103080570, 

које заступа 

директор 

Снежана Спасић 

Водич кроз 

Кладово 

ТВК Портал 

 

 

Самостална 

електронска 

издања 

интернет 

портали 

720.000,00 

дин. 

900.000,00 

дин. 

450.000,00 

дин. 

4.  

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу за 

радио и 

телевизију, РТВ 

Кладово, 

Кладово, улица 

Виноградарска, 

број 15, 19320 

Кладово, матични 

број 17524097, 

ПИБ: 103080570, 

које заступа 

директор 

Снежана Спасић 

Кладово на 

длану 

 

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу 

за радио и 

телевизију РТВ 

Кладово 

 

 

Телевизијски 

програм 

 

1.000.000,00 

дин. 

2.000.000,00 

дин 

1.000.000,00 

дин. 

5.  

Саша 

Трифуновић 

предузетник, 

Агенција за 

консалтинг и 

„10 села 

стотину 

прича“ 

 

истмедиа.рс  

Самостална 

електронска 

издања 

интернет 

портали 

400.000,00 

дин 

505.000,00 

дин. 
/ 



менаџмент ИСТ 

МЕДИА, улица 

Моше Пијаде 

76/304, 19210 Бор 

 

6.  

Весна Радуловић 

ПР, Издавање 

новина Завичај 

народне новине 

Неготин, улица 

Србе Јовановића, 

број 2/5, 19300 

Неготин, матични 

број 64868802, 

ПИБ: 110465443 

Кладово! 

 

Завичај 

народне 

новине 

 

Дневне и 

периодичне 

новине 

 

400.000,00 

дин. 

725.800,00 

дин. 

150.000,00 

дин. 

7.  

„Штампа, радио и 

филм“ ДОО Бор, 

Моше Пијаде, 

број 19, 19210, 

Бор, матични број 

07147317, ПИБ: 

100629297, које 

заступа директор 

Владан Нововић 

„У средишту 

пажње – 

Кладово“ 

Телевизија Бор  
Телевизијски 

програм 

810.000,00 

дин. 

1.620.000,00 

дин. 
/ 

8.  

Синдикат 

новинара Србије, 

улица Ресавска, 

број 28, 11000 

Београд, матични 

број 17452886, 

ПИБ: 102466294, 

које заступа 

председница 

Драгана 

Чабаркапа 

Да ли медији 

у Кладову 

остварују 

јавни интерес 

у складу са 

Законом о 

јавном 

информисању 

и медијима 

Сајт Синдиката 

новинара 

Србије 

 

 

Самостална 

електронска 

издања 

интернет 

портали 

293.000,00 

дин. 

366.800,00 

дин. 

150.000,00 

дин. 

9.  

Нада Гудурић ПР, 

Агенција за 

информативну 

делатност и 

маркетинг 

NPRESS, улица 7. 

јули 5/7, 19210 

Бор, матични број 

65441152, ПИБ: 

111478501 

„Из влашког 

лонца“ 

www.npres.rs; 

 

 „Штампа, 

радио и филм“ 

ДОО Бор 

 

Самостална 

електронска 

издања 

интернет 

портали 

431.000,00 

дин. 

551.000,00 

дин. 
/ 

10.  
Регионални 

туристички 

„Заборављен

и“ 

Књажевачка 

хроника 

Самостална 

електронска 

810.000,00 

дин. 

1.012.500,00 

дин. 
/ 



центар доо 

Књажевац, 

Огранак 

Књажевачка 

хроника портал, 

улица Бранке 

Динић 4, 19350 

Књажевац, 

матични број 

20002956, ПИБ: 

103709576, које 

заступа директор 

Денис Павличић 

 издања 

интернет 

портали 

11.  

Саша Стојчић ПР, 

Производња 

кинематографски

х дела, аудио – 

визуелних 

производа и 

телевизијског 

програма СД 

СТУДИО Ргоште, 

Ргоште ББ, 19362 

Ргоште, матични 

број 65436442, 

ПИБ: 111472724 

 

„Српско село, 

европско 

село“ 

ZAJECARSKI-

DNEVNIK. 

COM 

 

Самостална 

електронска 

издања 

интернет 

портали 

605.000,00 

дин. 

779.000,00 

дин.. 
/ 

12.  

Саша Стојчић ПР, 

Производња 

кинематографски

х дела, аудио – 

визуелних 

производа и 

телевизијског 

програма СД 

СТУДИО Ргоште, 

Ргоште ББ, 19362 

Ргоште, матични 

број 65436442, 

ПИБ: 111472724 

„Српско село, 

европско 

село“ 

TV MELOS 
Телевизијски 

програм 

660.000,00 

дин. 

1.352.000,00 

дин. 
/ 

13.  

ТИМОЧКА ДОО 

Зајечар, улица 

Устаничка 5, 

19000 Зајечар, 

матични број 

21435503, ПИБ: 

„Туристички 

компас“ – 

Општина 

Кладово 

Тимочка 

Самостална 

електронска 

издања 

интернет 

портали 

910.000,00 

дин. 

1.176.000,00 

дин. 
/ 



111167535, које 

заступа директор 

Александар 

Цанић 

14.  

Радио телевизија 

Мајданпек д.о.о. 

(Т1 телевизија), 

улица Доситејева 

11, 19000 Зајечар, 

матични број 

17185187, ПИБ: 

100625157, које 

заступа директор 

Игор Андрејевић 

„Поглед у 

прошлост 2“ 

– Општина 

Кладово 

РТМ -  Т1 

телевизија 

 

Телевизијски 

програм 

975.500,00 

дин. 

2.046.500,00 

дин. 

650.000,00 

дин. 

15.  

Радио телевизија 

Мајданпек д.о.о. 

(Т1 телевизија), 

улица Доситејева 

11, 19000 Зајечар, 

матични број 

17185187, ПИБ: 

100625157, које 

заступа директор 

Игор Андрејевић 

„Видокруг“ – 

општина 

Кладово 

 

Т1 - портал  

Самостална 

електронска 

издања 

интернет 

портали 

860.000,00 

дин. 

1.096.000,00 

дин. 
/ 

16.  

AMULETTE доо 

Београд - 

Чукарица, улица 

Настићева 18, 

11030 Београд, 

Чукарица, 

матични број 

21470589, ПИБ: 

111368693, које 

заступа директор 

Славе 

Ангеловски 

Инфо портал 

здравствена 

хроника 

општине 

Кладово 

 

www. 

zdravstvena 

hronika.rs  

/ 
428.000,00 

дин. 

543.000,00 

дин. 

350.000,00 

дин. 

17.  

Лела Грујић ПР, 

Радња за 

производњу 

телевизијског 

програма Агро 

Југ Медиа Ниш, 

Паси Пољана, 

улица Геце Кона, 

ББ, 18106 Ниш, 

матични број 

Удруживање 

и 

задругарство 

као 

неопходност 

- Кладово 

 

ТВ Кладово 

 

Телевизијски 

програм 

 

273.000,00 

дин. 

657.740,00 

дин. 
/ 



64975919, ПИБ: 

110739229 

18.  

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу за 

издавање новина 

„ММ БОНЕД“, 

Бор, улица Девете 

бригаде, број 

6/26, 19210, Бор, 

матични број 

20309997, ПИБ: 

105102284, које 

заступа директор 

Маријана 

Миловановић 

„Манифестац

иона 

разгледница 

Кладова“ 

Интернет 

портал 

Тимочке 

крајине 

„Тимочке“ 

 

Самостална 

електронска 

издања 

интернет 

портали 

389.289,00 

дин. 

486.642,00 

дин. 
/ 

19.  

Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу за 

издавање новина 

„ММ БОНЕД“, 

Бор, улица Девете 

бригаде, број 

6/26, 19210, Бор, 

матични број 

20309997, ПИБ: 

105102284, које 

заступа директор 

Маријана 

Миловановић 

„ЗА више 

деце“ 

Недељник 

Тимочке 

крајине 

„Тимочке“ 

 

Дневне и 

периодичне 

новине 

401.430,00 

дин. 

501.810,00 

дин 

100.000,00 

дин. 

20.  

NOVA showtime 

доо Зајечар, 

улица Дубровачка 

6, 19000 Зајечар, 

матични број 

17004964, ПИБ: 

100579246, које 

заступа директор 

Перислав Дуцић 

Мистика 

Истока - 

Кладово  

TV NOVA; 

HYPE 

 

Телевизијски 

програм 

992.081,41 

дин. 

2.082.330,02 

дин. 
/ 

21.  

Доо „Радио 

Магнум – 18“, 

улица Салашка 

6, 19000 

Зајечар, 

матични број 

06952470, ПИБ: 

Ризница мога 

краја - 

Кладово  

Информативни 

портал источне 

Србије – Радио 

магнум 

 

Самостална 

електронска 

издања 

интернет 

портали 

 

665.700,00 

дин. 

833.700,00 

дин. 
/ 



101331588, које 

заступа 

директор Горан 

Обреновић 

22.  

Мото Боем Транс 

ДОО, Огранак 

МБ ПОРТАЛ 

Неготин, улица 

Бадњевска, бб, 

19300 Неготин, 

матични број 

20490594, ПИБ: 

106156606, које 

заступа директор 

Драгослав 

Богдановић 

Кладово – 

бисер Дунава 

 

МБ ПОРТАЛ 

Неготин 

Самостална 

електронска 

издања 

интернет 

портали 

 

990.000,00 

дин. 

1.237.500,00 

дин. 
/ 

23.  

Мото Боем Транс 

ДОО, Огранак ТВ 

Транс Неготин, 

улица Бадњевска, 

бб, 19300 

Неготин, матични 

број 20490594, 

ПИБ: 106156606, 

које заступа 

директор 

Драгослав 

Богдановић 

Кладово у 

кадру 

Телевизија 

Транс  

Телевизијски 

програм 

1.000.000,00 

дин. 

2.000.000,00 

дин. 

700.000,00 

дин. 

24.  

Удружење 

грађана „Савез 

Срба из региона“, 

улица Отона 

Жупанчића 14, 

11070 Нови 

Београд, матични 

број 28167911, 

ПИБ: 108894426, 

које заступа 

председник 

Миодраг Линта 

Српско коло 

Кладово  

Српско коло 

 

Дневне и 

периодичне 

новине 

305.000,00 

дин. 

400.500,00 

дин. 

150.000,00 

дин. 

 

25.  
ДОО „ISTOK 

COMPANY“, 

Салаш ТВ Исток, 

„Куда иде 

Кладово“ 
ТВ Исток 

Телевизијски 

програм 

1.000.000,00 

дин. 

2.000.000,00 

дин. 

300.000,00 

дин. 



Јасикова петља 

ББ, 19224 Салаш - 

Зајечар, матични 

број 07600623, 

ПИБ: 101334896, 

које заступа 

директор Новица 

Лападатовић 

 

1. Подносилац пројекта: ALO media system, друштво са ограниченом одговорношћу 

Београд – Стари град, улица Косовска 26/III, 11103 Београд, матични број 

21276081, ПИБ: 109964527, које заступа директор Драган Лазић 

Назив пројекта: Европско Кладово 

Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: АЛО!  

Форма медија: Дневне и периодичне новине 

Износ средстава за која аплицира: 1.000.000,00 дин. (укупна вредност пројекта: 

20.740.500,00 дин.) 

 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на 

Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног 

информисања у 2022. години ( у даљем тексту: Јавни позив) и у складу је са 

критеријумима из члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна 

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

пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским 

стандардима. 

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

интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје усклађеност са 

реалним проблемима и потребама циљних група, као и постојање индентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група (члан 18., став 1. тачка 1. алинеја 3. и 4. 

Правилника). 

Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, 

развоју људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном 

информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног 

информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима (у даљем 

тексту: Закон). 

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 1. Правилника, ценећи буџет и 

оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат подржи у захтеваном износу од 

1.000.000,00 динара. 

 

 

2. Подносилац пројекта: Спортски савез града Зајечара, улица Хајдук Вељкова, број 

5, 19000 Зајечар, матични број 07233205, ПИБ: 100577540, које заступа генерални 

секретар Игор Божиновић 

Назив пројекта: „Бирам спорт“ – кладовски спортски таленти 

Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Глас спорта 

Форма медија: Самостална електронска издања интернет портали 



Износ средстава за која аплицира: 300.000,00 дин. (укупна вредност пројекта: 

400.000,00 дин.) 

 

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

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

привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

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

Правилника и то: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари 

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

1. тачка 1. алинеја 4. и 5., тачка 2., алинеја 2. Правилника. 

Наиме, у пројекту нису идентификоване и јасно дефинисане потребе циљних група, 

неадекватна је заступљеност иновативног елемента у пројекту и новинарско 

истраживачког приступа, а низак је степен утицаја пројекта на квалитет информисања 

циљне групе. 

Недостаје прецизност и разрађеност буџета пројекта што показује неусклађеност 

предвиђеног трошка са пројектним активностима, а нема ни економске оправданости 

предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.  

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

 

 

3. Подносилац пројекта: Друштво са ограниченом одговорношћу за радио и 

телевизију, РТВ Кладово, Кладово, улица Виноградарска, број 15, 19320 Кладово, матични 

број 17524097, ПИБ: 103080570, које заступа директор Снежана Спасић 

Назив пројекта: Водич кроз Кладово 

Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: ТВК Портал 

Форма медија: Самостална електронска издања интернет портали 

Износ средстава за која аплицира: 720.000,00 дин. (укупна вредност пројекта: 

900.000,00 дин.) 

 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на 

Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног 

информисања у 2022. години (у даљем тексту: Јавни позив) и у складу је са критеријумима 

из члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да 

оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. 

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

интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје усклађеност са 

реалним проблемима и потребама циљних група, као и постојање индентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група (члан 18., став 1. тачка 1. алинеја 3. и 4. 

Правилника). 

Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, 

развоју људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном 

информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног 

информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима (у даљем 

тексту: Закон). 



У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 1. Правилника, ценећи буџет и 

оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу 

од 720.000,00 динара, већ у износу од 450.000,00 динара.  

 

 

4. Подносилац пројекта: Друштво са ограниченом одговорношћу за радио и 

телевизију, РТВ Кладово, Кладово, улица Виноградарска, број 15, 19320 Кладово, матични 

број 17524097, ПИБ: 103080570, које заступа директор Снежана Спасић 

Назив пројекта: Кладово на длану 

Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Друштво са ограниченом 

одговорношћу за радио и телевизију РТВ Кладово 

Форма медија: Телевизијски програм 

Износ средстава за која аплицира: 1.000.000,00 дин. (укупна вредност пројекта: 

2.000.000,00 дин.) 

 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на 

Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног 

информисања у 2022. години (у даљем тексту: Јавни позив) и у складу је са критеријумима 

из члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да 

оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. 

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

интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје усклађеност 

пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група и усклађеност 

планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група, 

као и степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе (члан 18., став 1, 

тачка 1., алинеја 3., тачка 2. алинеја 1. и 2. Правилника). 

Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, 

развоју људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном 

информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног 

информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима (у даљем 

тексту: Закон). 

 

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 1. Правилника, ценећи буџет и 

оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат подржи у захтеваном износу од 

1.000.000,00 динара.  

 

 

5. Подносилац пројекта: Саша Трифуновић предузетник, Агенција за консалтинг и 

менаџмент ИСТ МЕДИА, улица Моше Пијаде 76/304, 19210 Бор 

Назив пројекта: „10 села стотину прича“ 

Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: истмедиа.рс 

Форма медија: Самостална електронска издања интернет портали 

Износ средстава за која аплицира: 400.000,00 дин. (укупна вредност пројекта: 

505.000,00 дин.) 

 



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

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

привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

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

Правилника и то: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари 

јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 1. 

тачка 1., алинеја 3. и 4., тачка 2., алинеја 2 и 4. Правилника. 

Наиме, у пројекту недостаје усклађеност пројекта са реалним проблемима, 

потребама и приоритетима циљних група, нема идентификованих и јасно дефинисаних 

потреба циљних група, низак степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљне 

групе, неадекватна је разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта. 

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

 

 

6. Подносилац пројекта: Весна Радуловић ПР, Издавање новина Завичај народне 

новине Неготин, улица Србе Јовановића, број 2/5, 19300 Неготин, матични број 64868802, 

ПИБ: 110465443 

Назив пројекта: Кладово! 

Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Завичај народне новине 

Форма медија: Дневне и периодичне новине 

Износ средстава за која аплицира: 400.000,00 дин. (укупна вредност пројекта: 

725.800,00 дин.) 

 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на 

Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног 

информисања у 2022. години ( у даљем тексту: Јавни позив) и у складу је са 

критеријумима из члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна 

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

пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским 

стандардима. 

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

интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје усклађеност са 

реалним проблемима и потребама циљних група, као и постојање индентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група (члан 18., став 1. тачка 1. алинеја 3. и 4. 

Правилника). 

Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, 

развоју људских права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном 

информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног 

информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима (у даљем 

тексту: Закон). 

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 1. Правилника, ценећи буџет и 

оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу 

од 400.000,00 динара, већ у износу од 150.000,00 динара.  

 

 



7. Подносилац пројекта: „Штампа, радио и филм“ ДОО Бор, Моше Пијаде, број 19, 

19210, Бор, матични број 07147317, ПИБ: 100629297, које заступа директор Владан 

Нововић 

Назив пројекта: „У средишту пажње – Кладово“ 

Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Телевизија Бор  

Форма медија: Телевизијски програм 

Износ средстава за која аплицира: 810.000,00 дин. (укупна вредност пројекта: 

1.620.000,00 дин.) 

 

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

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

привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

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

Правилника и то: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари 

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

1. тачка 2., алинеја 3. и 4. и тачка 3. алинеја 1. Правилника. 

Наиме, низак је степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе, 

мерљивост индикатора није адекватна и не омогућава праћење реализације пројекта. У 

пројекту недостаје усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група. 

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

 

 

8. Подносилац пројекта: Синдикат новинара Србије, улица Ресавска, број 28, 11000 

Београд, матични број 17452886, ПИБ: 102466294, које заступа председница Драгана 

Чабаркапа 

Назив пројекта: Да ли медији у Кладову остварују јавни интерес у складу са 

Законом о јавном информисању и медијима 

Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Сајт Синдиката новинара 

Србије 

Форма медија: Самостална електронска издања интернет портали 

Износ средстава за која аплицира: 293.000,00 дин. (укупна вредност пројекта: 

366.800,00 дин.) 

 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на 

Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног 

информисања у 2022. години (у даљем тексту: Јавни позив) и у складу је са критеријумима 

из члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да 

оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. 

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

интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје усклађеност са 

реалним проблемима и потребама циљних група, као и постојање индентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група (члан 18., став 1. тачка 1. алинеја 3. и 4. 

Правилника). 



Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, 

развоју људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном 

информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног 

информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима (у даљем 

тексту: Закон). 

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 1. Правилника, ценећи буџет и 

оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу 

од 293.000,00 динара, већ у износу од 150.000,00 динара.  

 

 

9. Подносилац пројекта: Нада Гудурић ПР, Агенција за информативну делатност и 

маркетинг NPRESS, улица 7. јули 5/7, 19210 Бор, матични број 65441152, ПИБ: 111478501 

Назив пројекта: „Из влашког лонца“ 

Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: www.npres.rs; „Штампа, 

радио и филм“ ДОО Бор  

Форма медија: Самостална електронска издања интернет портали 

Износ средстава за која аплицира: 431.000,00 дин. (укупна вредност пројекта: 

551.000,00 дин.) 

 

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

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

привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

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

Правилника и то: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари 

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

1. тачка 1. алинеја 4. и 5., тачка 2., алинеја 2. и 3. Правилника. 

Наиме, у пројекту нису идентификоване и јасно дефинисане потребе циљних група, 

неадекватна је заступљеност иновативног елемента у пројекту и новинарско 

истраживачког приступа, а низак је степен утицаја пројекта на квалитет информисања 

циљне групе. Није добро исказана мерљивост индикатора који омогућавају праћење 

реализације пројекта. 

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

 

 

10. Подносилац пројекта: Регионални туристички центар доо Књажевац, Огранак 

Књажевачка хроника портал, улица Бранке Динић 4, 19350 Књажевац, матични број 

20002956, ПИБ: 103709576, које заступа директор Денис Павличић 

Назив пројекта: „Заборављени“ 

Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Књажевачка хроника 

Форма медија: Самостална електронска издања интернет портали 

Износ средстава за која аплицира: 810.000,00 дин. (укупна вредност пројекта: 

1.012.500,00 дин.) 

 

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

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

привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  



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

Правилника и то: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари 

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

1. тачка 1. алинеја 4. и 5., тачка 3., алинеја 1. и  3. Правилника. 

Наиме, у пројекту нису идентификоване и јасно дефинисане потребе циљних група, 

неадекватна је заступљеност иновативног елемента у пројекту и новинарско 

истраживачког приступа а у пројекту је низак степен утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе, мерљивост индикатора није адекватна и не омогућавају 

праћење реализације пројекта. У односу са становништа капацитета предлагача референце 

не одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта. 

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

 

 

11. Подносилац пројекта: Саша Стојчић ПР, Производња кинематографских дела, 

аудио – визуелних производа и телевизијског програма СД СТУДИО Ргоште, Ргоште ББ, 

19362 Ргоште, матични број 65436442, ПИБ: 111472724 

Назив пројекта: „Српско село, европско село“ 

Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: ZAJECARSKI-

DNEVNIK.COM  

Форма медија: Самостална електронска издања интернет портали 

Износ средстава за која аплицира: 605.000,00 дин. (укупна вредност пројекта: 

779.000,00 дин.) 

 

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

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

привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

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

Правилника и то: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари 

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

1. тачка 1., алинеја 3. и 4., тачка 2., алинеја 1., 2. и 4. Правилника. 

Наиме, у пројекту недостаје усклађеност пројекта са реалним проблемима, 

потребама и приоритетима циљних група као и усклађеност планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група, низак је степен утицаја 

пројекта на квалитет информисања циљне групе, неадекватна је разрађеност и 

изводљивост плана реализације пројекта. 

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

 

 

12. Подносилац пројекта: Саша Стојчић ПР, Производња кинематографских дела, 

аудио – визуелних производа и телевизијског програма СД СТУДИО Ргоште, Ргоште ББ, 

19362 Ргоште, матични број 65436442, ПИБ: 111472724 

Назив пројекта: „Српско село, европско село“ 

Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: TV MELOS 

Форма медија: Телевизијски програм 

Износ средстава за која аплицира: 660.000,00 дин. (укупна вредност пројекта: 

1.352.000,00 дин.) 



 

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

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

привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

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

Правилника и то: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари 

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

1. тачка 1., алинеја 3. и 4., тачка 2., алинеја 1., 2. и 4. Правилника. 

Наиме, у пројекту недостаје усклађеност пројекта са реалним проблемима, 

потребама и приоритетима циљних група као и усклађеност планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група, низак је степен утицаја 

пројекта на квалитет информисања циљне групе, неадекватна је разрађеност и 

изводљивост плана реализације пројекта. 

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

 

 

13. Подносилац пројекта: ТИМОЧКА ДОО Зајечар, улица Устаничка 5, 19000 

Зајечар, матични број 21435503, ПИБ: 111167535, које заступа директор Александар 

Цанић 

Назив пројекта: „Туристички компас“ – Општина Кладово 

Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Тимочка  

Форма медија: Самостална електронска издања интернет портали 

Износ средстава за која аплицира: 910.000,00 дин. (укупна вредност пројекта: 

1.176.000,00 дин.) 

 

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

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

привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

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

Правилника и то: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари 

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

1. тачка 1., алинеја 3. и 4., тачка 2., алинеја 1., 2. и 4. Правилника. 

Наиме, у пројекту недостаје усклађеност пројекта са реалним проблемима, 

потребама и приоритетима циљних група као и усклађеност планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група, низак је степен утицаја 

пројекта на квалитет информисања циљне групе, неадекватна је разрађеност и 

изводљивост плана реализације пројекта. 

У пројекту недостаје прецизности и разрађености буџета, показује неусклађеност 

предвиђеног трошка са пројектним активностима, а нема ни економске оправданости 

предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности. 

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

 

 

14. Подносилац пројекта: Радио телевизија Мајданпек д.о.о. (Т1 телевизија), улица 

Доситејева 11, 19000 Зајечар, матични број 17185187, ПИБ: 100625157, које заступа 

директор Игор Андрејевић 



Назив пројекта: „Поглед у прошлост 2“ – Општина Кладово 

Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: РТМ -  Т1 телевизија 

Форма медија: Телевизијски програм 

Износ средстава за која аплицира: 975.500,00 дин. (укупна вредност пројекта: 

2.046.500,00 дин.) 

 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на 

Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног 

информисања у 2022. години (у даљем тексту: Јавни позив) и у складу је са критеријумима 

из члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да 

оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. 

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

интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје усклађеност са 

реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група и усклађеност планираних 

активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група (члан 18., 

став 1, тачка 1. алинеја 3. и тачка 2. алинеја 1. Правилника). 

Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, 

развоју људских права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном 

информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног 

информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима (у даљем 

тексту: Закон). 

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 1. Правилника, ценећи буџет и 

оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу 

од 975.500,00 динара,  већ у износу од 650.000,00 динара.  

 

 

15. Подносилац пројекта: Радио телевизија Мајданпек д.о.о. (Т1 телевизија), улица 

Доситејева 11, 19000 Зајечар, матични број 17185187, ПИБ: 100625157, које заступа 

директор Игор Андрејевић 

Назив пројекта: „Видокруг“ – општина Кладово 

Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Т1 - портал  

Форма медија: Самостална електронска издања интернет портали 

Износ средстава за која аплицира: 860.000,00 дин. (укупна вредност пројекта: 

1.096.000,00 дин.) 

 

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

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

привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

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

Правилника и то: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари 

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

1. тачка 1. алинеја 4. и 5., тачка 4., алинеја 1. и  2. Правилника. 

Наиме, у пројекту нису идентификоване и јасно дефинисане потребе циљних група, 

неадекватна је заступљеност иновативног елемента у пројекту и новинарско 

истраживачког приступа, а недостаје прецизност и разрађеност буџета пројекта, који 



показује неусклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима, а нема ни 

економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности. 

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

 

 

16. Подносилац пројекта: AMULETTE доо Београд - Чукарица, улица Настићева 18, 

11030 Београд, Чукарица, матични број 21470589, ПИБ: 111368693, које заступа директор 

Славе Ангеловски 

Назив пројекта: Инфо портал здравствена хроника општине Кладово 

Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: www.zdravstvena 

hronika.rs  

Форма медија: / 

Износ средстава за која аплицира: 428.000,00 дин. (укупна вредност пројекта: 

543.000,00 дин.) 

 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на 

Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног 

информисања у 2022. години (у даљем тексту: Јавни позив) и у складу је са критеријумима 

из члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да 

оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. 

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

интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје усклађеност 

пројекта са проблемима, потребама и приоритетима циљних група и добро 

идентификоване и јасно дефинисане потребе циљних група (члан 18., став 1, тачка 1. 

алинеја 3. и 4. Правилника). 

 

Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, 

развоју људских права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном 

информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног 

информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима (у даљем 

тексту: Закон). 

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 1. Правилника, ценећи буџет и 

оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу 

од 428.000,00 динара,  већ у износу од 350.000,00 динара.  

 

 

17. Подносилац пројекта: Лела Грујић ПР, Радња за производњу телевизијског 

програма Агро Југ Медиа Ниш, Паси Пољана, улица Геце Кона, ББ, 18106 Ниш, матични 

број 64975919, ПИБ: 110739229 

Назив пројекта: Удруживање и задругарство као неопходност - Кладово 

Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: ТВ Кладово  

Форма медија: Телевизијски програм 

Износ средстава за која аплицира: 273.000,00 дин. (укупна вредност пројекта: 

657.740,00 дин.) 

 



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

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

привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

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

Правилника и то: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари 

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

1. тачка 1., алинеја 4., тачка 2., алинеја 2, тачка 3., алинеја 1. и тачка 4., алинеја 1. и 2. 

Правилника. 

Наиме, у пројекту нису идентификованe и јасно дефинисанe потребe циљних група, 

низак је степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе, низак је степен 

организационих и управљачких способности предлагача пројекта, недостаје прецизности 

и разрађености буџета пројекта, који показује неусклађеност предвиђеног трошка са 

пројектним активностима а нема ни економске оправданости предлога буџета у односу на 

циљ и пројектне активности. 

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

 

 

18. Подносилац пројекта: Друштво са ограниченом одговорношћу за издавање 

новина „ММ БОНЕД“, Бор, улица Девете бригаде, број 6/26, 19210, Бор, матични број 

20309997, ПИБ: 105102284, које заступа директор Маријана Миловановић 

Назив пројекта: „Манифестациона разгледница Кладова“ 

Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Интернет портал Тимочке 

крајине „Тимочке“ 

Форма медија: Самостална електронска издања интернет портали 

Износ средстава за која аплицира: 389.289,00 дин. (укупна вредност пројекта: 

486.642,00 дин.) 

 

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

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

привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

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

Правилника и то: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари 

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

1. тачка 2., алинеја 3. и 4. и тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника. 

Наиме, у пројекту је низак степен утицаја пројекта на квалитет информисања 

циљне групе, мерљивост индикатора није адекватна и не омогућавају праћење реализације 

пројекта,  недостаје прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује 

неусклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима а нема ни економске 

оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности. 

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

 

 

19. Подносилац пројекта: Друштво са ограниченом одговорношћу за издавање 

новина „ММ БОНЕД“, Бор, улица Девете бригаде, број 6/26, 19210, Бор, матични број 

20309997, ПИБ: 105102284, које заступа директор Маријана Миловановић 

Назив пројекта: „ЗА више деце“ 



Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Недељник Тимочке 

крајине „Тимочке“ 

Форма медија: Дневне и периодичне новине 

Износ средстава за која аплицира: 401.430,00 дин. (укупна вредност пројекта: 

501.810,00 дин.) 

 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на 

Конкурсу за суфинанасирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног 

информисања у 2022. години (у даљем тексту: Јавни позив) и у складу са критеријумима 

из члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да 

оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. 

Финансијском подршком за реализацију овог пројекта оствариће се циљ, а то је 

информисање јавности о активностима које се тичу популационе политике и повећаног 

броја деце, што је веома актуелна тема. Подносилац пројекта је јасно дефинисао пројектне 

активности и навео критеријуме којима мери напредак пројекта и остварење циља (члан 

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

Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развој 

људских права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању 

грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања 

дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима (у даљем тексту: Закон). 

 

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и 

оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу 

од 401.430,00 динара, већ у износу од 100.000,00 динара. 

 

 

20. Подносилац пројекта: NOVA showtime доо Зајечар, улица Дубровачка 6, 19000 

Зајечар, матични број 17004964, ПИБ: 100579246, које заступа директор Перислав Дуцић 

Назив пројекта: Мистика Истока - Кладово 

Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: TV NOVA; HYPE 

Форма медија: Телевизијски програм 

Износ средстава за која аплицира: 992.081,41 дин. (укупна вредност пројекта: 

2.082.330,02 дин.) 

 

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

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

привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

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

Правилника и то: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари 

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

1. тачка 1. алинеја 4. и 5., тачка 2., алинеја 2. Правилника. 

Наиме, у пројекту нису идентификоване и јасно дефинисане потребе циљних група, 

неадекватна је заступљеност иновативног елемента у пројекту и новинарско 

истраживачког приступа, а низак је степен утицаја пројекта на квалитет информисања 

циљне групе. 



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

 

 

21. Подносилац пројекта: Доо „Радио Магнум – 18“, улица Салашка 6, 19000 Зајечар, 

матични број 06952470, ПИБ: 101331588, које заступа директор Горан Обреновић 

Назив пројекта: Ризница мога краја - Кладово 

Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Информативни портал 

источне Србије – Радио магнум 

Форма медија: Самостална електронска издања интернет портали 

Износ средстава за која аплицира: 665.700,00 дин. (укупна вредност пројекта: 

833.700,00 дин.) 

 

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

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

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. 

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

Правилника и то: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари 

јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 1. 

тачка 1. алинеја 4, тачка 2. алинеја 2, тачка 2. алинеја 4. Правилника. 

 

У пројекту нису јасно дефинисани и идентификовани проблеми и потребе циљне 

групе, неадекватна је усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљне групе, разрађеност и изводљивост плана реализације 

пројекта није на потребном нивоу. 

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

 

 

22. Подносилац пројекта: Мото Боем Транс ДОО, Огранак МБ ПОРТАЛ Неготин, 

улица Бадњевска, бб, 19300 Неготин, матични број 20490594, ПИБ: 106156606, које 

заступа директор Драгослав Богдановић 

Назив пројекта: Кладово – бисер Дунава 

Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: МБ ПОРТАЛ Неготин 

Форма медија: Самостална електронска издања интернет портали 

Износ средстава за која аплицира: 990.000,00 дин. (укупна вредност пројекта 

1.237.500,00 дин.) 

 

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

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

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. 

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

Правилника и то: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари 

јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није усклађен са чланом 18. став 1. 

тачка 1. алинеја 4, тачка 2. алинеја 1, тачка 2. алинеја 4, тачка 4. алинеја 1. и 2. 

Правилника. 

У пројекту нису јасно идентификовани и дефинисани проблеми и потребе циљне 

групе, неадекватна је усклађеност планираних активности са циљевима, разрађеност и 



изводљивост плана реализације пројекта није на потребном нивоу, неадекватна је 

прецизност и разрађеност буџета пројекта, те нема потребне усклађености предвиђених 

трошкова са пројектним активностима, а нема ни економске оправданости предлога 

буџета у односу на циљ и пројектне активности. 

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

 

 

23. Подносилац пројекта: Мото Боем Транс ДОО, Огранак ТВ Транс Неготин, улица 

Бадњевска, бб, 19300 Неготин, матични број 20490594, ПИБ: 106156606, које заступа 

директор Драгослав Богдановић 

Назив пројекта: Кладово у кадру 

Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Телевизија Транс 

Форма медија: Телевизијски програм 

Износ средстава за која аплицира: 1.000.000,00 дин. (укупна вредност пројекта 

2.000.000,00 дин.) 

 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на 

Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног 

информисања у 2022. години (у даљем тексту: Јавни позив) и у складу је са критеријумима 

из члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да 

оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. 

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

интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје добро одабрана 

тема која није довољно заступљена у медијима и усклађеност пројекта са реалним 

проблемима, потребама и приоритетима циљних група и усклађеност планираних 

активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група, као и 

степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе (члан 18., став 1, тачка 1., 

алинеја 3., тачка 2. алинеја 1. и 2. Правилника). 

Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, 

развоју људских права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном 

информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног 

информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима (у даљем 

тексту: Закон). 

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 1. Правилника, ценећи буџет и 

оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу 

од 1.000.000,00 динара,  већ у износу од 700.000,00 динара.  

 

 

24. Подносилац пројекта: Удружење грађана „Савез Срба из региона“, улица Отона 

Жупанчића 14, 11070 Нови Београд, матични број 28167911, ПИБ: 108894426, које заступа 

председник Миодраг Линта 

Назив пројекта: Српско коло Кладово 

Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Српско коло  

Форма медија: Дневне и периодичне новине 



Износ средстава за која аплицира: 305.000,00 дин. (укупна вредност пројекта: 

400.500,00 дин.) 

 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на 

Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног 

информисања у 2022. години ( у даљем тексту: Јавни позив) и у складу је са 

критеријумима из члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна 

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

пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским 

стандардима. 

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

интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје усклађеност са 

реалним проблемима и потребама циљних група, као и постојање индентификованих и 

јасно дефинисаних потреба циљних група (члан 18., став 1. тачка 1. алинеја 3. и 4. 

Правилника). 

Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, 

развоју људских права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном 

информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног 

информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима (у даљем 

тексту: Закон). 

 

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 1. Правилника, ценећи буџет и 

оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу 

од 305.000,00 динара, већ у износу од 150.000,00 динара.  

 

 

25. Подносилац пројекта: ДОО „ISTOK COMPANY“, Салаш ТВ Исток, Јасикова 

петља ББ, 19224 Салаш - Зајечар, матични број 07600623, ПИБ: 101334896, које заступа 

директор Новица Лападатовић 

Назив пројекта: „Куда иде Кладово“ 

Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: ТВ Исток  

Форма медија: Телевизијски програм 

Износ средстава за која аплицира: 1.000.000,00 дин. (укупна вредност пројекта: 

2.000.000,00 дин.) 

 

 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на 

Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног 

информисања у 2022. години (у даљем тексту: Јавни позив) и у складу је са критеријумима 

из члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да 

оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. 

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

интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје идентификовцане 

и јасно дефинисане потребе циљних група, заступљенодт иновативног елемента у 



пројекту и мултикултуралност која је у фокусу пројекта (члан 18., став 1, тачка 1., алинеја 

4. и 5. Правилника). 

Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, 

развоју људских права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном 

информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног 

информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима (у даљем 

тексту: Закон). 

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 1. Правилника, ценећи буџет и 

оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу 

од 1.000.000,00 динара,  већ у износу од 300.000,00 динара.  

 

 

 

 

 

У Кладову, 09. маја 2022. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




