На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Сл.гласник РС“,
бр.83/2014, 58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење), члана 24. Правилника о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
(„Сл.гласник РС“, бр.16/2016 и 8/2017), Уредбе о правилима за доделу државне помоћи
(„Службени гласник РС“ бр. 13/2010,100/2011, 91/2012, 37/2013,97/2013 и 119/2014),
Решења Комисије за контролу државне помоћи бр. 401-00-00031/2021-01/2, од 18.01.2021.
године,члана 66. Статута Општине Кладово („Сл. лист Општине Кладово“ бр. 7/2019),
Јавног позивза учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских
садржаја из области јавног информисања на територији општине кладово у 2021. години,
предлога Стручнe комисијe за оцену пројеката поднетих на Конкурс за суфинансирање
проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији
општине Кладово у 2021. години (у даљем тексту: Комисија), именоване Решењем о
именовању чланова Комисије за оцену пројеката поднетих на Конкурс за суфинансирање
проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији
општине Кладово у 2021. години број: : 650-2/2021-II од 05. априла 2021. године,
председник Општинског већа Општине Кладово, дана 05. маја 20201 године, донео је:
РЕШЕЊЕ
о расподели средстава за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја
из области jавног информисања на територији општине Кладовоу 2021. години

I
Средства из буџета Општине Кладово за 2021. годину намењена за суфинансирање
пројеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији
општине Кладовоу 2020. години у укупном износу од 4.999.000,00 (словима: четири
милиона деветсто деведесет девет хиљада) динара, расподељују се следећим
подносиоцима предлога пројеката:
1. Подносилац пројекта: Удружење грађана „Савез Срба из региона", Отона
Жупанчића, број 14, 11070 Нови Београд
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: 315.000,00дин. (укупна вредност пројекта: 425.500,00
дин.)– ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД 150.000,00 (словима: сто педесет
хиљада)ДИНАРА;
2. Подносилац пројекта:„Штампа, радио и филм“ ДОО Бор, Моше Пијаде, број 19,
19210, Бор
Назив пројекта: Хроника Кладова
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Телевизија Бор

Форма медија: Телевизијски програм
Износ средстава за која аплицира: 810.000,00дин. (укупна вредност пројекта:
1.620.000,00дин.)– ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД 200.000,00 (словима: двеста
хиљада)ДИНАРА;
3. Подносилац Подносилац пројекта: Милош Петровић, ПР Агенција рекламних
делатности АС Медиа, Зајечар, улица Драгослава Срејовића, број 4, 19000, Зајечар
Назив пројекта: Знање је умоди 2
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Веб портал „Источне вести“
Форма медија: Самостална електронска издања интернет портали
Износ средстава за која аплицира: 448.000,00 дин. (укупна вредност пројекта:
672.000,00
дин.)–
ОДОБРАВА
СЕ
ИЗНОС
ОД
100.000,00
(словима:
стохиљада)ДИНАРА
4. Подносилац пројекта: ДОО „ISTOK COMPANY“ Салаш ТВ Исток, Јасикова петља ББ,
19224, Салаш - Зајечар
Назив пројекта: Кладово у време пандемије
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: ТВ Исток
Форма медија: Телевизијски програм
Износ средстава за која аплицира: 1.00.000,00 дин. (укупна вредност пројекта:
2.000.000,00 дин.)– ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД 300.000,00 (словима: триста
хиљада)ДИНАРА
5. Подносилац пројекта: Друштво са ограниченом одговорношћу за издавање новина
„ММ БОНЕД“, Бор, улица Девете бригаде, број 6/26, 19210, Бор
Назив пројекта: Потенцијали кладовских села
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Недељник Тимочке крајине
„Тимочке“
Форма медија: Дневне и периодичне новине
Износ средстава за која аплицира: 504.000,00 дин. (укупна вредност пројекта:
630.000,00 дин.)– ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД 100.000,00 (словима: сто
хиљада)ДИНАРА
6. Подносилац пројекта:Друштво са ограниченом одговорношћу за радио и телевизију,
РТВ Кладово, Кладово, улица Виноградарска, број 15, 19320 Кладово
Назив пројекта: Ритам града и села
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: ТВ Кладово
Форма медија: Телевизијски програм
Износ средстава за која аплицира: 999.999,00дин. (укупна вредност пројекта:
1.999.998,00дин.)– ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД 999.999,00 (словима: деветсто
деведесет девет хиљададеветсто деведесет девет)ДИНАРА
7. Подносилац пројекта:Друштво са ограниченом одговорношћу за радио и телевизију,
РТВ Кладово, Кладово, улица Виноградарска, број 15, 19320 Кладово
Назив пројекта: Кладовски информатор

Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: ТВК Портал
Форма медија: Самостална електронска издања интернет портали
Износ средстава за која аплицира: 675.000,00дин. (укупна вредност пројекта:
843.750,00дин.)– ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД 450.000,00 (словима: четристо педесет
хиљада)ДИНАРА
8. Подносилац пројекта:Страхиња Вујадиновић ПР Производња конематографских дела,
аудио – визуелних производа и телевизијског програма NEWS MEDIA TEAM Београд,
Булевар Михајла Пупина, број 165б, 11000 Београд
Назив пројекта: Кладово – Место где је Дунав најлепши
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: SrbijaDanas.com
Форма медија: Самостална електронска издања интернет портали
Износ средстава за која аплицира: 1.000.000,00дин. (укупна вредност пројекта:
1.286.891,40дин.)– ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД 500.000,00 (словима: петстохиљада)
ДИНАРА
9. Подносилац пројекта:Позитиве продуцтион Д.О.О. улица Милентија Поповића, број 9,
11070 Нови Београд
Назив пројекта: Пет пута пет (Пет х пет)
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Балкан Трип телевизија
Форма медија: Телевизијски програм
Износ средстава за која аплицира: 1.000.000,00дин. (укупна вредност пројекта:
2.038.000,00дин.)– ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД 100.000,00 (словима: сто
хиљада)ДИНАРА
10. Подносилац пројекта: Мото Боем Транс ДОО, Огранак ТВ Транс Неготин,улица
Бадњевска, бб, 19300 Неготин
Назив пројекта:Успешан почетак
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;
11 Подносилац пројекта: Весна Радуловић ПР, Издавање новина Завичај народне новине
Неготин, улица Србе Јовановића, број 2/5, 19300 Неготин
Назив пројекта: Кладово у жижи интересовања јавности
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Завичај Народне новине
Форма медија: Дневне и периодичне новине
Износ средстава за која аплицира: 395.000,00 дин. (укупна вредност пројекта 495.000,00
дин.)– ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД 100.000,00 (словима: стохиљада)ДИНАРА

12. Подносилац пројекта: Синдикат новинара Србије, улица Ресавска, број 28, 11000
Београд
Назив пројекта:Право грађана Кладова на свеобухватно и одговорно информисање
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Сајт Синдиката новинара Србије
Форма медија: Самостална електронска издања интернет портали
Износ средстава за која аплицира: 294.000,00 дин. (укупна вредност пројекта 369.000,00
дин.)– ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД 150.000,00 (словима: сто педесет хиљада)ДИНАРА
13 Подносилац пројекта: Радио телевизија Мајданпек д.о.о. (Т1 телевизија), улица Змај
Јовина, број 3, 19250 Мајданпек
Назив пројекта:Фактор опстанка
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: РТВ Мајданпек - 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 750.000,00 (словима: седамсто педесет
хиљада)ДИНАРА
14. Подносилац пројекта: Радио телевизија Мајданпек д.о.о. (Т1 телевизија), улица Змај
Јовина, број 3, 19250 Мајданпек
Назив пројекта:Ђердапском магистралом
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.)– ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД 400.000,00 (словима: четристо
хиљада)ДИНАРА
II
Решење ступа на снагу даном објављивања.
Решење о расподели средстава објављује се на званичном сајту Општине Кладово
www.kladovo.org.rs и у „Службеном листу Општине Кладово“.
Решење се доставља сваком учеснику конкурса у електронској форми.
III
Сви учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог дужни су
да без одлагања, а најкасније у року од 15 (словима: петнаест) дана, доставе нову
спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима (Ревидирани буџет
пројекта), односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

IV
Решење је основ за закључење уговора са подносиоцем прелога пројекта који је добио
средства за суфинансирање пројектних активности.

Образложење
По расписаном Јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката
производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине
Кладово у 2021. години, број: 650-2/2021-II, који је, дана 04.02.2021.године, расписало
Општинско веће oпштине Кладово (у даљем тексту: Конкурс), пристигло је укупно 26
(словима: двадесет шест) благовремених уредних и потпуних пријава,
Стручнe комисијe за оцену пројеката поднетих на Конкурс за суфинансирање проjеката
производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине
Кладово у 2021. години (у даљем тексту: Комисија), именоване Решењем о именовању
чланова Комисије за оцену пројеката поднетих на Конкурс за суфинансирање проjеката
производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине
Кладово у 2021. години број: : 650-2/2021-II од 05. априла 2021. године,, је на радном
састанку, одржаном дана 16.04.2021 године, разматрала приспеле предлоге пројеката и
предложила да се средства распореде на начин како је дато у диспозитиву овог Решења,
односно Комисија је предлоге пројеката оценила на следећи начин:
1. Подносилац пројекта: Удружење грађана „Савез Срба из региона", Отона
Жупанчића, број 14, 11070 Нови Београд
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: 315.000,00дин. (укупна вредност пројекта: 425.500,00
дин.)– ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД 150.000,00 (словима: сто педесет
хиљада)ДИНАРА;
2. Подносилац пројекта:„Штампа, радио и филм“ ДОО Бор, Моше Пијаде, број 19,
19210, Бор
Назив пројекта: Хроника Кладова
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Телевизија Бор
Форма медија: Телевизијски програм
Износ средстава за која аплицира: 810.000,00дин. (укупна вредност пројекта:
1.620.000,00дин.)– ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД 200.000,00 (словима: двеста
хиљада)ДИНАРА;
3. Подносилац Подносилац пројекта: Милош Петровић, ПР Агенција рекламних
делатности АС Медиа, Зајечар, улица Драгослава Срејовића, број 4, 19000, Зајечар
Назив пројекта: Знање је умоди 2
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Веб портал „Источне вести“
Форма медија: Самостална електронска издања интернет портали
Износ средстава за која аплицира: 448.000,00 дин. (укупна вредност пројекта:
672.000,00
дин.)–
ОДОБРАВА
СЕ
ИЗНОС
ОД
100.000,00
(словима:
стохиљада)ДИНАРА

4. Подносилац пројекта: ДОО „ISTOK COMPANY“ Салаш ТВ Исток, Јасикова
петља ББ, 19224, Салаш - Зајечар
Назив пројекта: Кладово у време пандемије
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: ТВ Исток
Форма медија: Телевизијски програм
Износ средстава за која аплицира: 1.00.000,00 дин. (укупна вредност пројекта:
2.000.000,00 дин.)– ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД 300.000,00 (словима: триста
хиљада)ДИНАРА
5. Подносилац пројекта: Друштво са ограниченом одговорношћу за издавање
новина „ММ БОНЕД“, Бор, улица Девете бригаде, број 6/26, 19210, Бор
Назив пројекта: Потенцијали кладовских села
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Недељник Тимочке крајине
„Тимочке“
Форма медија: Дневне и периодичне новине
Износ средстава за која аплицира: 504.000,00 дин. (укупна вредност пројекта:
630.000,00 дин.)– ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД 100.000,00 (словима: сто
хиљада)ДИНАРА
6. Подносилац пројекта:Друштво са ограниченом одговорношћу за радио и
телевизију, РТВ Кладово, Кладово, улица Виноградарска, број 15, 19320 Кладово
Назив пројекта: Ритам града и села
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: ТВ Кладово
Форма медија: Телевизијски програм
Износ средстава за која аплицира: 999.999,00дин. (укупна вредност пројекта:
1.999.998,00дин.)– ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД 999.999,00 (словима: деветсто
деведесет девет хиљададеветсто деведесет девет)ДИНАРА
7. Подносилац пројекта:Друштво са ограниченом одговорношћу за радио и
телевизију, РТВ Кладово, Кладово, улица Виноградарска, број 15, 19320 Кладово
Назив пројекта: Кладовски информатор
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: ТВК Портал
Форма медија: Самостална електронска издања интернет портали
Износ средстава за која аплицира: 675.000,00дин. (укупна вредност пројекта:
843.750,00дин.)– ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД 450.000,00 (словима: четристо педесет
хиљада)ДИНАРА
8. Подносилац пројекта:Страхиња Вујадиновић ПР Производња конематографских
дела, аудио – визуелних производа и телевизијског програма NEWS MEDIA TEAM
Београд, Булевар Михајла Пупина, број 165б, 11000 Београд
Назив пројекта: Кладово – Место где је Дунав најлепши
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: SrbijaDanas.com
Форма медија: Самостална електронска издања интернет портали
Износ средстава за која аплицира: 1.000.000,00дин. (укупна вредност пројекта:
1.286.891,40дин.)– ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД 500.000,00 (словима: петстохиљада)
ДИНАРА

9. Подносилац пројекта:Позитиве продуцтион Д.О.О. улица Милентија Поповића,
број 9, 11070 Нови Београд
Назив пројекта: Пет пута пет (Пет х пет)
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Балкан Трип телевизија
Форма медија: Телевизијски програм
Износ средстава за која аплицира: 1.000.000,00дин. (укупна вредност пројекта:
2.038.000,00дин.)– ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД 100.000,00 (словима: сто
хиљада)ДИНАРА
10. Подносилац пројекта: Мото Боем Транс ДОО, Огранак ТВ Транс Неготин,улица
Бадњевска, бб, 19300 Неготин
Назив пројекта:Успешан почетак
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;
11. Подносилац пројекта: Весна Радуловић ПР, Издавање новина Завичај народне
новине Неготин, улица Србе Јовановића, број 2/5, 19300 Неготин
Назив пројекта: Кладово у жижи интересовања јавности
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Завичај Народне новине
Форма медија: Дневне и периодичне новине
Износ средстава за која аплицира: 395.000,00 дин. (укупна вредност пројекта 495.000,00
дин.)– ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД 100.000,00 (словима: стохиљада)ДИНАРА
12. Подносилац пројекта: Синдикат новинара Србије, улица Ресавска, број 28, 11000
Београд
Назив пројекта:Право грађана Кладова на свеобухватно и одговорно информисање
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Сајт Синдиката новинара Србије
Форма медија: Самостална електронска издања интернет портали
Износ средстава за која аплицира: 294.000,00 дин. (укупна вредност пројекта 369.000,00
дин.)– ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД 150.000,00 (словима: сто педесет хиљада)ДИНАРА
13. Подносилац пројекта: Радио телевизија Мајданпек д.о.о. (Т1 телевизија), улица
Змај Јовина, број 3, 19250 Мајданпек
Назив пројекта:Фактор опстанка
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: РТВ Мајданпек - 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 750.000,00 (словима: седамсто педесет
хиљада)ДИНАРА
14. Подносилац пројекта: Радио телевизија Мајданпек д.о.о. (Т1 телевизија), улица
Змај Јовина, број 3, 19250 Мајданпек

Назив пројекта:Ђердапском магистралом
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.)– ОДОБРАВА СЕ ИЗНОС ОД 400.000,00 (словима: четристо
хиљада)ДИНАРА
Образложење
У складу са чланом 22. став 9. Правилникао 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
12.04.2021. године, и том приликом предлоге пројеката оценила је на следећи начин:

Р
е
д.
б
р.

Подносилац
пројекта
Удружење
грађана „Савез
Срба
из
региона", Отона
Жупанчића,
број 14, 11070
Нови Београд
„Штампа, радио
и филм“ ДОО
Бор,
Моше
Пијаде, број 19,
19210, Бор
Милош
Петровић, ПР
Агенција
рекламних
делатности АС
Медиа, Зајечар,
улица
Драгослава
Срејовића, број
4,
19000,
Зајечар
Агенција
за

Назив
пројекта

Назив
медија
преко којег Форма
ће
се медија
реализоват
и пројекат

Српско коло
Српско коло
Кладово

Хроника
Кладова

Знање је
моди 2

Лидери

Телевизија
Бор

Дневне
и
периодичне
315.000,00
новине
дин.

Телевизијски
програм

Веб портал Самостална
„Источне
електронска
у
вести“
издања
интернет
портали

ТВ Исток и

Износ
Укупна
средстава
вредност
за
која
пројекта
аплицира

Телевизијски

Одобрена
средства

425.500,00
дин.

150.000,00
дин.

810.000,00
дин.

1.620.000,00
дин.

200.000,00
дин.

448.000,00
дин.

672.000,00
дин.

100.000,00
дин.

350.000,00

862.000,00

/

телевизијску
продукцију
„South
side“
Ниш,
улица
Дечанска, број
4/4, 18000 Ниш
REC-ON
PRODUCTION“
доо Нови Сад,
улица
Гундулићева,
број 5, 21000
Нови Сад
ДОО „ISTOK
COMPANY“
Салаш
ТВ
Исток, Јасикова
петља
ББ,
19224, Салаш Зајечар
- Зајечар
Спортски савез
града Зајечара,
улица
Хајдук
Вељкова, број
5, 19000 Зајечар
Удружење
„Ариадне“,
улица
Коло
српских
сестара,
број
18/5,
21000
Нови Сад
Друштво
са
ограниченом
одговорношћу
за
издавање
новина
„ММ
БОНЕД“, Бор,
улица
Девете
бригаде,
број
6/26, 19210, Бор
Друштво
са
ограниченом
одговорношћу
за
издавање

руралног
развоја
Кладова

дин.

дин

180.000,00
дин

360.000,00
дин.

/

1.000.000,00
дин.

2.000.000,00
дин

300.000,00
дин.

Самостална
електронска
издања
интернет
портали

300.000,00
дин.

400.000,00
дин.

/

Предузетнице
Кладова

веб портал Самостална
mariniranje.r електронска
s,
издања
интернет
портали

221.120,00
дин

285.120,00
дин.

/

Потенцијали
кладовских
села

Недељник
Тимочке
крајине
„Тимочке“

Дневне
и
504.000,00
периодичне
дин.
новине

630.000,00
дин.

100.000,00
дин.

Бирам спорт

Интернет
портал
Тимочке
Крајине

Самостална
електронска
издања
интернет

486.639,00
дин.

/

Цикулус
емисија
„Здравље
лек“

Кладово
време
пандемије

„Бирам
спорт“
кладовски
спортски
таленти

ТВ Бор

програм

„на преко 30
ТВ
(региноални Телевизијски
је х,
програм
националних
, страних)“

у
ТВ Исток

–

Глас спорта

Телевизијски
програм

389.295,00
дин.

новина
„ММ
БОНЕД“, Бор,
улица
Девете
бригаде,
број
6/26, 19210, Бор
Друштво
са
ограниченом
одговорношћу
за
радио
и
телевизију, РТВ
Кладово,
Кладово, улица
Виноградарска,
број 15, 19320
Кладово
Друштво
са
ограниченом
одговорношћу
за
радио
и
телевизију, РТВ
Кладово,
Кладово, улица
Виноградарска,
број 15, 19320
Кладово
Страхиња
Вујадиновић
ПР Производња
кинематографск
их дела, аудио –
визуелних
производа
и
телевизијског
програма
NEWS MEDIA
TEAM Београд,
Булевар
Михајла
Пупина,
број
165б,
11000
Београд
Предузеће
за
производњу и
промет
рачунарске
опреме Direct

„Тимочке“

портали

Ритам града и ТВ Кладово
села

Телевизијски
програм

999.999,00
дин.

1.999.998,00
дин..

999.999,00
дин.

Кладовски
информатор

ТВК Портал

Самостална
електронска
издања
интернет
портали

675.000,00
дин.

843.750,00
дин.

450.000,00
дин.

Кладово
–
Место где је SrbijaDanas.
Дунав
com
најлепши

Самостална
електронска
издања
интернет
портали

1.000.000,00
дин.

1.286.891,40
дин.

500.000,00
дин.

Интернет
Еколошки сат портал
за
општине
локалну
Кладово
самоуправу
Наша места

Самостална
електронска
издања
интернет
портали

100.000,00
дин.

250.000,00
дин

/

LinkД.О.О.,
Београд (Стари
град),
улица
Јеврејска, број
32,
11000
Београд
Предузеће
за
производњу и
промет
рачунарске
опреме Direct Пет пута пет
LinkД.О.О.,
(Пет х пет)
Београд (Стари
град),
улица
Јеврејска, број
32,
11000
Београд
Лела
Грујић
ПР, Радња за
производњу
телевизијског
програма Агро
Југ Медиа Ниш,
Паси Пољана,
улица
Геце
Кона, ББ, 18106
Ниш
Мото
Боем
Транс
ДОО,
Огранак Радио
Боем Неготин,
улица
Бадњевска, бб,
19300 Неготин
Мото
Боем
Транс
ДОО,
Огранак
МБ
ПОРТАЛ
Неготин, улица
Бадњевска, бб,
19300 Неготин

Балкан Трип
Телевизијски
телевизија
програм

1.000.000,00
дин.

2.038.000,00
дин.

100.000,00
дин.

229.270,00
дин.

496.270,00
дин.

/

Самостална
на Радио Боем електронска
Неготин
издања
интернет
портали

920.000,00
дин.

1.150.000,00
дин.

/

Самостална
електронска
издања
интернет
портали

990.000,00
дин.

1.237.500,00
дин.

/

Потенцијали
руралног
туризма
општине
Кладово

Рачунајте
нас

/
www.nasame
sta.com

ТВ
Куршумлија
и
мрежа Телевизијски
емитера
у програм
Србији

МБ
Кладово
– ПОРТАЛ
бисер Дунава Неготин

Мото
Боем
Транс
ДОО,
Огранак
ТВ
Транс Неготин,
улица
Бадњевска, бб,
19300 Неготин
Весна
Радуловић ПР,
Издавање
новина Завичај
народне новине
Неготин, улица
Србе
Јовановића,
број 2/5, 19300
Неготин

Успешан
почетак

Кладово
у
Завичај
жижи
Народне
интересовања
новине
јавности

Синдикат
Право грађана
новинара
Кладова
на
Србије, улица свеобухватно
Ресавска, број и одговорно
28,
11000 информисање
Београд
Браничево
медија центар
д.о.о., Петровац
на
Млави,
улица
Бате
Булића,
бб,
12300 Петровац
на Млави

Телевизија
Транс

Сајт
Синдиката
новинара
Србије

Туризам као
подстицајна
грана
за Ртв
самозапошља Браничево
вање

Радио
телевизија
Мајданпек
д.о.о.
(Т1
Фактор
телевизија),
опстанка
улица
Змај
Јовина, број 3,
19250
Мајданпек
Радио
Ђердапском
телевизија
магистралом
Мајданпек
д.о.о.
(Т1

Телевизијски
програм

2.000.000,00
дин

700.000,00
дин.

495.000,00
дин.

100.000,00
дин.

294.000,00
дин.

369.000,00
дин.

150.000,00
дин.

1.000.000,00
дин.

2.000.000,00
дин.

/

975.500,00
дин.

2.046.500,00
дин.

750.000,00
дин.

860.000,00
дин.

1.096.000,00
дин.

Дневне
и
395.000,00
периодичне
дин.
новине

Самостална
електронска
издања
интернерт
портали

Телевизијски
програм

РТВ
Мајданпек Телевизијски
Т1
програм
телевизија

Т1 портал

1.000.000,00
дин.

Самостална
електронска
издања
интернерт

400.000,00
дин.

телевизија),
улица
Змај
Јовина, број 3,
19250
Мајданпек

портали

Тимочка
портал, улица Гастро
Устаничка, број туризам
5, 19000 Зајечар

Александар
Павловић ПР,
Производња
телевизијског
програма Кадар
Шабац, улица
Коке
Ђорђевића, број
9, 15000 Шабац

Србија
кадру
Кладово
кадру

Тимочка
портал

Самостална
електронска
издања
интернерт
портали

РТВ
Шумадија
доо.
Аранђелова
ц,
Телевизија
Лотел
„Лотел
плус“
доо
Лозница,
Предузеће
ТВ 5 доо
Ужице, РТВ
Крушевац
доо
Крушевац,
у Предузеће
– за
Телевизијски
у маркетинг и програм
информиса
ње РТВ City
доо
Уб,
Форум жена
Пријепоље
ТВ
Пријепоље,
Птампа
редио
и
филм
Бор
РТВ
Бор,
Предузеће
за
производњу
и
дистрибуциј
у
РТВ

860.000,00
дин.

1.128.000,00
дин.

/

200.000,00
дин.

401.000,00
дин.

/

програма,
трговину и
услуге ТВ
Апатин доо
Апатин, ТВ
Пожега доо
Пожега,
Привредно
друштво
Радио
телевизија
Јасеница
Смедервска
Паланка,
Предузеће
за спољну и
унутрашњу
трговиуну
на велико и
мало
експорт
–
импрот
маркетинг и
комисионе
услуге
угоститељст
во саобраћај
и
туризам
Студио доо
Лесковац
1. Подносилац пројекта: Удружење грађана „Савез Срба из региона", Отона
Жупанчића, број 14, 11070 Нови Београд
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: 315.000,00дин. (укупна вредност пројекта:
425.500,00 дин.)
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива 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 постојање
идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група и мерљивост индикатора
који омогућавају праћење реализације пројекта (члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 3. и 4.,
тачка 2. алинеја 3. 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 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост
трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 315.000,00
динара, већ у износу од 150.000,00 динара.
Препорука коју стручна комисија упућује апликанту је да приликом израде ревидираног
буџета, пројектне активности и трошкове пројекта усклади са износом одобрених
средстава уз напомену да не може мењати опис трошкова исказаних у пројектној пријави,
те да трајање пројектних активности прилагоди временском периоду у коме може
реализовати пројекат, а најкасније до 31.12.2021. године, ревидирањем броја медијских
садржаја и променом јединичне мере.
2. Подносилац пројекта:„Штампа, радио и филм“ ДОО Бор, Моше Пијаде, број 19,
19210, Бор
Назив пројекта: Хроника Кладова
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Телевизија Бор
Форма медија: Телевизијски програм
Износ средстава за која аплицира: 810.000,00дин. (укупна вредност пројекта:
1.620.000,00дин.)
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива 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 постојање
идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група и мерљивост индикатора
који омогућавају праћење реализације пројекта (члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 3. и 4.,
тачка 2. алинеја 3. 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 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост
трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 810.000,00
динара, већ у износу од 200.000,00 динара.
Препорука коју стручна комисија упућује апликанту је да приликом израде ревидираног
буџета, пројектне активности и трошкове пројекта усклади са износом одобрених
средстава уз напомену да не може мењати опис трошкова исказаних у пројектној пријави,

те да трајање пројектних активности прилагоди временском периоду у коме може
реализовати пројекат, а најкасније до 31.12.2021. године, ревидирањем броја медијских
садржаја и променом јединичне мере.
3. Подносилац пројекта: Милош Петровић, ПР Агенција рекламних делатности АС
Медиа, Зајечар, улица Драгослава Срејовића, број 4, 19000, Зајечар
Назив пројекта: Знање је умоди 2
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Веб портал „Источне вести“
Форма медија: Самостална електронска издања интернет портали
Износ средстава за која аплицира: 448.000,00 дин. (укупна вредност пројекта:
672.000,00 дин.)
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива 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 постојање
идентификованих 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 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост
трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 448.000,00
динара, већ у износу од 100.000,00 динара.

Препорука коју стручна комисија упућује апликанту је да приликом израде ревидираног
буџета, пројектне активности и трошкове пројекта усклади са износом одобрених
средстава уз напомену да не може мењати опис трошкова исказаних у пројектној пријави,
те да трајање пројектних активности прилагоди временском периоду у коме може
реализовати пројекат, а најкасније до 31.12.2021. године, ревидирањем броја медијских
садржаја и променом јединичне мере.
4. Подносилац пројекта: Агенција за телевизијску продукцију „South side“ Ниш,
улица Дечанска, број 4/4, 18000 Ниш
Назив пројекта:Лидери руралног развоја Кладова
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: ТВ Исток и ТВ Бор
Форма медија: Телевизијски програм
Износ средстава за која аплицира: 350.000,00 дин. (укупна вредност пројекта:
862.000,00 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 5., тачка 2. алинеја 1., тачка 2. алинеје 3. и 5. тачка 4. алинеја 1. и 2.
Правилника.
Наиме, у пројекту нису јасно индентификовани и дефинисани проблеми и потребе циљне
групе, неадекватна је усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним
резултатима и потребама циљних група. Поред тога, нису прецизно описани очекивани
резултати ни индикатори резултата, као и одрживост резултата пројекта.
Недадекватна 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 пројектних активности. У делу
оперативних трошкова, предвиђени су трошкови који нису прихватљиви као оперативни
тошкови (трошкови ПИО).
Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.
5. Подносилац пројекта: „REC-ON PRODUCTION“ доо Нови Сад, улица
Гундулићева, број 5, 21000 Нови Сад
Назив пројекта:Цикулус емисија „Здравље је лек“
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: „на преко 30 ТВ (региноалних,
националних, страних)“
Форма медија: Телевизијски програм
Износ средстава за која аплицира: 180.000,00 дин. (укупна вредност пројекта:

360.000,00 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 1., тачка 2. алинеја 3., тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника.
Наиме, у пројекту нису јасно индентификовани и дефинисани проблеми и потребе циљне
групе, неадекватна је усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним
резултатима и потребама циљних група. Поред тога, није јасно дефинисан опис, значај
пројекта, као ни индикатори резултата.
Такође, уопштено су представљени индикатори резултата пројекта, као и одрживост
резултата пројекта и интерни мониторинг и евалуација пројекта.
Недадекватна 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 пројектних активности.
Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.
6. Подносилац пројекта: ДОО „ISTOK COMPANY“ Салаш ТВ Исток, Јасикова
петља ББ, 19224, Салаш - Зајечар
Назив пројекта: Кладово у време пандемије
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: ТВ Исток
Форма медија: Телевизијски програм
Износ средстава за која аплицира: 1.00.000,00 дин. (укупна вредност пројекта:
2.000.000,00 дин.)
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива 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 постојање
идентификованих 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 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост
трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од
1.000.000,00 динара, већ у износу од 300.000,00 динара.
Препорука коју стручна комисија упућује апликанту је да приликом израде ревидираног
буџета, пројектне активности и трошкове пројекта усклади са износом одобрених
средстава уз напомену да не може мењати опис трошкова исказаних у пројектној пријави,
те да трајање пројектних активности прилагоди временском периоду у коме може
реализовати пројекат, а најкасније до 31.12.2021. године, ревидирањем броја медијских
садржаја и променом јединичне мере.
7. Подносилац пројекта: Спортски савез града Зајечара, улица Хајдук Вељкова, број
5, 19000 Зајечар
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: 300.000,00дин. (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 1., тачка 2. алинеја 3., тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника.
Наиме, у пројекту нису јасно индентификовани и дефинисани проблеми и потребе циљне
групе, нису прецизно дефинисане саме циљне групе и неадекватна је усклађеност
планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних
група.
Недекватна 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 пројектних активности. У делу оперативних трошкова,
предвиђени су трошкови који нису прихватљиви.
Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.
8. Подносилац пројекта: Удружење „Ариадне“, улица Коло српских сестара, број
18/5, 21000 Нови Сад

Назив пројекта:Предузетнице Кладова
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: веб портал mariniranje.rs,
Форма медија: Самостална електронска издања интернет портали
Износ средстава за која аплицира: 221.120,00дин. (укупна вредност пројекта:
285.120,00 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 1., тачка 2. алинеја 3., тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника.
Наиме, у пројекту нису јасно индентификовани и дефинисани проблеми и потребе циљне
групе, нису прецизно дефинисане саме циљне групе и неадекватна је усклађеност
планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних
група.
Недекватна 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 пројектних активности. У делу оперативних трошкова,
предвиђени су трошкови који нису прихватљиви.
Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.
9. Подносилац пројекта: Друштво са ограниченом одговорношћу за издавање
новина „ММ БОНЕД“, Бор, улица Девете бригаде, број 6/26, 19210, Бор
Назив пројекта: Потенцијали кладовских села
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Недељник Тимочке крајине
„Тимочке“
Форма медија: Дневне и периодичне новине
Износ средстава за која аплицира: 504.000,00 дин. (укупна вредност пројекта:
630.000,00 дин.)
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива 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 постојање
идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група и мерљивост индикатора

који омогућавају праћење реализације пројекта (члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 3. и 4.,
тачка 2. алинеја 3. 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 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост
трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 504.000,00
динара, већ у износу од 100.000,00 динара.
Препорука коју стручна комисија упућује апликанту је да приликом израде ревидираног
буџета, пројектне активности и трошкове пројекта усклади са износом одобрених
средстава уз напомену да не може мењати опис трошкова исказаних у пројектној пријави,
те да трајање пројектних активности прилагоди временском периоду у коме може
реализовати пројекат, а најкасније до 31.12.2021. године, ревидирањем броја медијских
садржаја и променом јединичне мере.
10. Подносилац пројекта: Друштво са ограниченом одговорношћу за издавање
новина „ММ БОНЕД“, Бор,улица Девете бригаде, број 6/26, 19210, Бор
Назив пројекта: Бирам спорт
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: 389.295,00 дин. (укупна вредност пројекта:
486.639,00 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 1., тачка 2. алинеја 1. 3. 4. и 5. тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника.
Наиме, у пројекту нису јасно индентификовани и дефинисани проблеми и потребе циљне
групе, нису прецизно дефинисане саме циљне групе и неадекватна је усклађеност
планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних
група.
Недекватна 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 пројектних активности.
Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.

11. Подносилац пројекта:Друштво са ограниченом одговорношћу за радио и
телевизију, РТВ Кладово, Кладово, улица Виноградарска, број 15, 19320 Кладово
Назив пројекта: Ритам града и села
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: ТВ Кладово
Форма медија: Телевизијски програм
Износ средстава за која аплицира: 999.999,00дин. (укупна вредност пројекта:
1.999.998,00дин.)
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива 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 постојање
идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група и мерљивост индикатора
који омогућавају праћење реализације пројекта (члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 3. и 4.,
тачка 2. алинеја 3. 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 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост
трошкова пројекта, предлог је да се пројекат подржи у захтеваном износу од 999.999,00
динара.
Подносилац пројекта:Друштво са ограниченом одговорношћу за радио и телевизију,
РТВ Кладово, Кладово, улица Виноградарска, број 15, 19320 Кладово
Назив пројекта: Кладовски информатор
12. Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: ТВК Портал
Форма медија: Самостална електронска издања интернет портали
Износ средстава за која аплицира: 675.000,00дин. (укупна вредност пројекта:
843.750,00дин.)
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива 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 постојање
идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група и мерљивост индикатора
који омогућавају праћење реализације пројекта (члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 3. и 4.,
тачка 2. алинеја 3. 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 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост
трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 675.000,00
динара, већ у износу од 450.000,00 динара.
Препорука коју стручна комисија упућује апликанту је да приликом израде ревидираног
буџета, пројектне активности и трошкове пројекта усклади са износом одобрених
средстава уз напомену да не може мењати опис трошкова исказаних у пројектној пријави,
те да трајање пројектних активности прилагоди временском периоду у коме може
реализовати пројекат, а најкасније до 31.12.2021. године, ревидирањем броја медијских
садржаја и променом јединичне мере.
13. Подносилац пројекта:Страхиња Вујадиновић ПР Производња конематографских
дела, аудио – визуелних производа и телевизијског програма NEWS MEDIA
TEAMБеоград, Булевар Михајла Пупина, број 165б, 11000 Београд
Назив пројекта: Кладово – Место где је Дунав најлепши
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: SrbijaDanas.com
Форма медија: Самостална електронска издања интернет портали
Износ средстава за која аплицира: 1.000.000,00дин. (укупна вредност пројекта:
1.286.891,40дин.)
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива 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 постојање
идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група и мерљивост индикатора
који омогућавају праћење реализације пројекта (члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 3. и 4.,
тачка 2. алинеја 3. 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 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост
трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од
1.000.000,00 динара, већ у износу од 500.000,00 динара.
Препорука коју стручна комисија упућује апликанту је да приликом израде ревидираног
буџета, пројектне активности и трошкове пројекта усклади са износом одобрених
средстава уз напомену да не може мењати опис трошкова исказаних у пројектној пријави,
те да трајање пројектних активности прилагоди временском периоду у коме може
реализовати пројекат, а најкасније до 31.12.2021. године, ревидирањем броја медијских
садржаја и променом јединичне мере.
14. Подносилац пројекта:Предузеће за производњу и промет рачунарске опреме
Direct LinkД.О.О., Београд (Стари град), улица Јеврејска, број 32, 11000 Београд
Назив пројекта: Еколошки сат општине Кладово
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Интернет портал за локалну
самоуправу Наша места / www.nasamesta.com
Форма медија: Самостална електронска издања интернет портали
Износ средстава за која аплицира: 100.000,00дин. (укупна вредност пројекта:
250.000,00дин.)
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 1. 2.
и 4. Правилника.
Наиме, у пројекту нису јасно индентификовани и дефинисани проблеми и потребе циљне
групе, неадекватна је усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним
резултатима и потребама циљних група. Поред тога, нису дефинисани очекивани
резултати пројекта већ су, уместо њих, наведене пројектне активности.
Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.
15. Подносилац пројекта:Позитиве продуцтион Д.О.О. улица Милентија Поповића,
број 9, 11070 Нови Београд
Назив пројекта: Пет пута пет (Пет х пет)
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Балкан Трип телевизија
Форма медија: Телевизијски програм

Износ средстава за која аплицира: 1.000.000,00дин. (укупна вредност пројекта:
2.038.000,00дин.)
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива 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 постојање
идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група и мерљивост индикатора
који омогућавају праћење реализације пројекта (члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 3. и 4.,
тачка 2. алинеја 3. 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 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост
трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од
1.000.000,00 динара, већ у износу од 100.000,00 динара.
Препорука коју стручна комисија упућује апликанту је да приликом израде ревидираног
буџета, пројектне активности и трошкове пројекта усклади са износом одобрених
средстава уз напомену да не може мењати опис трошкова исказаних у пројектној пријави,
те да трајање пројектних активности прилагоди временском периоду у коме може
реализовати пројекат, а најкасније до 31.12.2021. године, ревидирањем броја медијских
садржаја и променом јединичне мере.
16. Подносилац пројекта:Лела Грујић ПР, Радња за производњу телевизијског
програма Агро Југ Медиа Ниш, Паси Пољана, улица Геце Кона, ББ, 18106 Ниш
Назив пројекта: Потенцијали руралног туризма општине Кладово
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: ТВ Куршумлија и мрежа емитера
у Србији
Форма медија: Телевизијски програм
Износ средстава за која аплицира: 229.270,00дин. (укупна вредност пројекта:
496.270дин.)
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. тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника.
Наиме, у пројекту нису јасно индентификовани и дефинисани проблеми и потребе циљне
групе, неадекватна је усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним
резултатима и потребама циљних група. Поред тога, нису дефинисани очекивани
резултати пројекта већ су, уместо њих, наведене пројектне активности.
У буџету су наведени неприхватљиви трошкови (режијски трошкови)
Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.
17. Подносилац пројекта: Мото Боем Транс ДОО, Огранак Радио Боем Неготин,
улица Бадњевска, бб, 19300 Неготин
Назив пројекта:Рачунајте на нас
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Радио Боем Неготин
Форма медија: Самостална електронска издања интернет портали
Износ средстава за која аплицира: 920.000,00 дин. (укупна вредност пројекта
1.150.000,00 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. тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника.
Наиме, у пројекту нису јасно индентификовани и дефинисани проблеми и потребе циљне
групе, неадекватна је усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним
резултатима и потребама циљних група. Поред тога, нису дефинисани очекивани
резултати пројекта већ су, уместо њих, наведене пројектне активности.
Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.
18. Подносилац пројекта: Мото Боем Транс ДОО, Огранак МБ ПОРТАЛ Неготин,
улица Бадњевска, бб, 19300 Неготин
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 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. тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника.
Наиме, у пројекту нису јасно индентификовани и дефинисани проблеми и потребе циљне
групе, неадекватна је усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним
резултатима и потребама циљних група. Поред тога, нису дефинисани очекивани
резултати пројекта већ су, уместо њих, наведене пројектне активности.
Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.
19. Подносилац пројекта: Мото Боем Транс ДОО, Огранак ТВ Транс Неготин,улица
Бадњевска, бб, 19300 Неготин
Назив пројекта:Успешан почетак
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 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 постојање
идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група и мерљивост индикатора
који омогућавају праћење реализације пројекта (члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 3. и 4.,
тачка 2. алинеја 3. 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 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост
трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од
1.000.000,00 динара, већ у износу од 700.000,00 динара.

Препорука коју стручна комисија упућује апликанту је да приликом израде ревидираног
буџета, пројектне активности и трошкове пројекта усклади са износом одобрених
средстава уз напомену да не може мењати опис трошкова исказаних у пројектној пријави,
те да трајање пројектних активности прилагоди временском периоду у коме може
реализовати пројекат, а најкасније до 31.12.2021. године, ревидирањем броја медијских
садржаја и променом јединичне мере.
20. Подносилац пројекта: Весна Радуловић ПР, Издавање новина Завичај народне
новине Неготин, улица Србе Јовановића, број 2/5, 19300 Неготин
Назив пројекта: Кладово у жижи интересовања јавности
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Завичај Народне новине
Форма медија: Дневне и периодичне новине
Износ средстава за која аплицира: 395.000,00 дин. (укупна вредност пројекта
495.000,00 дин.)
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива 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 постојање
идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група и мерљивост индикатора
који омогућавају праћење реализације пројекта (члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 3. и 4.,
тачка 2. алинеја 3. 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 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост
трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 395.000,00
динара, већ у износу од 100.000,00 динара.
Препорука коју стручна комисија упућује апликанту је да приликом израде ревидираног
буџета, пројектне активности и трошкове пројекта усклади са износом одобрених
средстава уз напомену да не може мењати опис трошкова исказаних у пројектној пријави,
те да трајање пројектних активности прилагоди временском периоду у коме може
реализовати пројекат, а најкасније до 31.12.2021. године, ревидирањем броја медијских
садржаја и променом јединичне мере.
21. Подносилац пројекта: Синдикат новинара Србије, улица Ресавска, број 28, 11000
Београд
Назив пројекта:Право грађана Кладова на свеобухватно и одговорно информисање

Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Сајт Синдиката новинара Србије
Форма медија: Самостална електронска издања интернет портали
Износ средстава за која аплицира: 294.000,00 дин. (укупна вредност пројекта
369.000,00 дин.)
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива 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 постојање
идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група и мерљивост индикатора
који омогућавају праћење реализације пројекта (члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 3. и 4.,
тачка 2. алинеја 3. 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 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост
трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 294.000,00
динара, већ у износу од 150.000,00 динара.
Препорука коју стручна комисија упућује апликанту је да приликом израде ревидираног
буџета, пројектне активности и трошкове пројекта усклади са износом одобрених
средстава уз напомену да не може мењати опис трошкова исказаних у пројектној пријави,
те да трајање пројектних активности прилагоди временском периоду у коме може
реализовати пројекат, а најкасније до 31.12.2021. године, ревидирањем броја медијских
садржаја и променом јединичне мере.
22. Подносилац пројекта: Браничево медија центар д.о.о., Петровац на Млави,улица
Бате Булића, бб, 12300 Петровац на Млави
Назив пројекта:Туризам као подстицајна грана за самозапошљавање
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Ртв Браничево
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 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. тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника.
Наиме, у пројекту нису јасно индентификовани и дефинисани проблеми и потребе циљне
групе, неадекватна је усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним
резултатима и потребама циљних група.
Буџет пројекта је крајњее недефинисан а оперативни трошкови садрже неприхватљиве
ставке (камере).
Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.
23. Подносилац пројекта: Радио телевизија Мајданпек д.о.о. (Т1 телевизија), улица
Змај Јовина, број 3, 19250 Мајданпек
Назив пројекта:Фактор опстанка
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: РТВ Мајданпек - 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 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 постојање
идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група и мерљивост индикатора
који омогућавају праћење реализације пројекта (члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 3. и 4.,
тачка 2. алинеја 3. 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 2. 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 750.000,00 динара.
Препорука коју стручна комисија упућује апликанту је да приликом израде ревидираног
буџета, пројектне активности и трошкове пројекта усклади са износом одобрених
средстава уз напомену да не може мењати опис трошкова исказаних у пројектној пријави,

те да трајање пројектних активности прилагоди временском периоду у коме може
реализовати пројекат, а најкасније до 31.12.2021. године, ревидирањем броја медијских
садржаја и променом јединичне мере.
24. Подносилац пројекта: Радио телевизија Мајданпек д.о.о. (Т1 телевизија), улица
Змај Јовина, број 3, 19250 Мајданпек
Назив пројекта:Ђердапском магистралом
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
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 постојање
идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група и мерљивост индикатора
који омогућавају праћење реализације пројекта (члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 3. и 4.,
тачка 2. алинеја 3. 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 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост
трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 860.000,00
динара, већ у износу од 400.000,00 динара.
Препорука коју стручна комисија упућује апликанту је да приликом израде ревидираног
буџета, пројектне активности и трошкове пројекта усклади са износом одобрених
средстава уз напомену да не може мењати опис трошкова исказаних у пројектној пријави,
те да трајање пројектних активности прилагоди временском периоду у коме може
реализовати пројекат, а најкасније до 31.12.2021. године, ревидирањем броја медијских
садржаја и променом јединичне мере.
25. Подносилац пројекта: Тимочка портал, улица Устаничка, број 5, 19000Зајечар
Назив пројекта: Гастро туризам
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: Тимочка портал
Форма медија: Самостална електронска издања интернет портали
Износ средстава за која аплицира: 860.000,00 дин. (укупна вредност пројекта
1.128.000,00 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 1.
тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника.
Наиме, у пројекту нису јасно индентификовани и дефинисани проблеми и потребе циљне
групе, неадекватна је усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним
резултатима и потребама циљних група.
Такође, уопштено су представљени одрживост резултата пројекта и интерни мониторинг и
евалуација пројекта.
Недадекватна 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 пројектних активности.
Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.
26. Подносилац пројекта: Александар Павловић ПР, Производња телевизијског
програма Кадар Шабац, улица Коке Ђорђевића, број 9, 15000 Шабац
Назив пројекта:Србија у кадру – Кладово у кадру
Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат: РТВ Шумадија доо.
Аранђеловац, Телевизија Лотел „Лотел плус“ доо Лозница, Предузеће ТВ 5 доо Ужице,
РТВ Крушевац доо Крушевац, Предузеће за маркетинг и информисање РТВ City доо Уб,
Форум жена Пријепоље ТВ Пријепоље, Птампа редио и филм Бор РТВ Бор, Предузеће за
производњу и дистрибуцију РТВ програма, трговину и услуге ТВ Апатин доо Апатин, ТВ
Пожега доо Пожега, Привредно друштво Радио телевизија Јасеница Смедервска Паланка,
Предузеће за спољну и унутрашњу трговиуну на велико и мало еспорт – импот маркетинг
и комосионе услуге угоститељство саобраћај и туризам Студио доо Лесковац
Форма медија: Телевизијски програм
Износ средстава за која аплицира: 200.000,00 дин. (укупна вредност пројекта
401.000,00 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.

