Република Србија
МИНИСТАРСТВО
КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Београд, Влајковићева 3
Број: 401-01-00237/2018-04
Датум:05.06.2018. године
На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник
РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Закона о буџету Републике Србије
за 2018. годину („Службени гласник РС”, број 113/17), чл. 95. – 97. Уредбе о правилима
за доделу државне помоћи („Службени гласник РС”, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13
и 119/14), Правилника о суфинасирању пројеката за остваривање јавног интереса у
области јавног информисања („Службени гласник РС”, бр. 16/16 и 8/17) и Одлуке
Министарства културе и информисања, број: 451-04-1/2018-04, од 12.01.2018. године,
министар културе и информисања доноси
РЕШЕЊЕ
о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката за
производњу медијских садржаја који се реализују путем електронских медија чији
издавачи имају седиште на територији АП Косово и Метохија у 2018. години
I
Средства у износу од 8.979.300,00 динара распоређују се за реализацију следећих
пројеката за производњу медијских садржаја, који се реализују путем електронских
медија чији издавачи имају седиште на територији АП Косово и Метохија, у 2018.
години:

Р.Б.

МЕСТО

ПОДНОСИЛAЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ
ПРОЈЕКТА

ЕК

ИЗНОС
СРЕДСТАВА
РСД

1.

Косовска
ГрачаницаЧаглавица

Регионална
информативна и
медијска агенција
„РИМА”

ТВ серијал
„Упознај
ме”

481

550.000,00
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2.

Грачаница

ГрачаницаОнлине.
инфо

Између два
часа

481

432.000,00

3.

Чаглавица

Удружење „Радио
Ким”

Живот и
уметност

481

600.000,00

4.

Исток

Радиодифузно
друштво Браво про
еxпо д.о.о. Исток

Метохија и
њени
манастири

424

400.000,00

5.

Гораждевац

Друштво са
ограниченом
одговорношћу
Радио Гораждевац,
Гораждевац

Дан у
метохијском
гету

424

618.000,00

6.

Грачаница

Продукција NEWPRESS

Село моје

481

700.000,00

Косовска
Митровица

Друштво са
ограниченом
одговорношћу
Радио Контакт
Плус 028, Косовска
Митровица

Добре приче

424

500.000,00

Косовска
Митровица

Друштво српскоруског
пријатељства
„Косовско
огњиште”
Косовска
Митровица

Поглед на…

481

450.000,00

Звечан

Привредно
друштво за радиотелевизијске
активности,
производњу и
услуге „Фолк АС”
д.о.о. Звечан

Професиона
лна
орјентација
– одлука за
цео живот

424

400.000,00

7.

8.

9.
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10.

11.

12.

Лепосавић

Марија Вучковић
предузетник
Самостална радња
за ТВ и радио
производњу и
продукцију
„Петреса”
Лепосавић

Документар
нe емисије
„Афирмациј
а”

424

400.000,00

Лепосавић

Самосталнотрговинскоуслужна радња
Мир Ненад
Радосављевић
предузетник
Лепосавић

Агросавета

424

600.000,00

РКДС – Импулс
д.о.о. Лепосавић

Документар
ни серијал
радијских
емисија
„Успехом и
лепотом
кроз свет”

424

400.000,00

Православна
звона на
Косову и
МетохијиЗаштитимо
српску
културноисторијску
баштину

424

400.000,00

Лепосавић

13.

Звечан

Друштво са
ограниченом
одговорношћу
Радио Косовска
Митровица Звечан

14.

Грачаница

Алтернативнио
културни центар
Грачаница

Ово је
најбоље од
нас - II

481

400.000,00

Грачаница

Приватно
предузеће Радио
038

Емисија за
младе
„Питалице и
размишљали
це”

424

429.300,00

Горње Кусце

Предузеће
Слободна
продукција ДОО,
Горње Кусце

Специјал
ратни
злочини на
КиМ

424

700.000,00

15.

16.

3

(Емисија
посвећена
почетку рада
и раду
Специјалног
суда на
Косову и
жртвама
ратних
злочина)
17.

18.

Грачаница

Косовска
Митровица

Омониа

Емисије
„Уместо
успомена”

481

400.000,00

Ортачко друштво
за информативну,
пропагандну и
издавачку
делатност Радио
Кисс Радомировић
Миодрага и др.
Косовска
Митровица

„Вековник”записи у
камену и
временусведоци
постојања
српског
народа и
очување
српске
културне
баштине на
Косову и
Метохији основа
опстанка.
Активно
учешће у
презентациј
и
Стратегије
развоја
културе
Републике
Србије

424

600.000,00

Економска класификација 481, у износу:
3.532.000,00 динара
Економска класификација 424, у износу:
5.447.300,00 динара
Укупно: 8.979.300,00 динара
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II
Средства нису одобрена за следеће пројекте:
Р.Б.

1.

МЕСТО

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Ниш

Mиодраг Mиљковић пр,
Aгенција за ТВ
продукцију, Synopsis,
Ниш

Људи говоре, документарни
серијал

2.

Зрењанин

Удружење новинара
Војводине

Четири документарца у којима
су ангажовани незапослени
сниматељи и монтажери на
КиМ, с емитовањем на РТВ
Мир Лепосавић

3.

Грачаница

Медија центар

Посао на Косову (ТВ емисија)

Чачак

Ортачко друштво
Банестра Чачак

Подршка за успех - промоција
права и положаја жена на
Косову и Метохији

5.

Косовска
Митровица

Ортачко друштво за
информативну,
пропагандну и
издавачку делатност
Радио Кисс
Радомировић Миодрага
и др. Косовска
Митровица

Буди и ти сам свој газда –
Саветник за приватно
предузетништво младих,/са
акцентом на младе жене/
пример и рецепт за одрживи
опстанак

6.

Грачаница

Фондација ʺВитезʺ

Серијал ʺдеца за поносʺ

7.

Грачаница

О.О. Здрави млади и
успешни

Истина о Хаџи Јусуфу и
Џемиљи

8.

Лепосавић

Милош Савић
предузетник,
Самостална радња за
радио и телевизијске
активности Пиксел
Тврђан

Дигитални семестар

9.

Косовска
Митровица

Прва продукција д.о.о.

Срби на Космету

10.

Лапље село

Приватни Бизнис Радио
„Витез”

Културно наслеђе централног
Косова

4.

5

Гњилане

ТВ Мрежа

Људи и трагови (докуметарно
репортажна емисија о људима и
догађајима који су оставили
свој „печат”тј оставили трага у
традицији, обичајима,
култури… на Косову)

12.

Звечан

Привредно друштво за
радио-телевизијске
активности,
производњу и
услуге„Фолк АС”д.о.о.
Звечан

Спорт доступан свимаоживљавање школских секција

13.

Шилово

НВО ПУЛС

Косовски журнал

14.

Штрпце

Друштво за радио и
телевизијске
активности, услуге и
трговину Профи Медиа
ДОО Штрпце

Звуци са Шар-планине

15.

Горње Кусце

Телевизија „ЗООМ”

Једнака права за све на КиМ

16.

Грачаница

НВО Универзум

Жене у бизнису

11.
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III
Ово решење је основ за закључење уговора с лицем које је добило средства за
суфинансирање пројеката производње медијских садржаја.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима, Закона о буџету
Републике Србије за 2018.годину, чл. 95.– 97. Уредбе о правилима за доделу државне
помоћи и Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у
области јавног информисања,министар културе и информисања донео је Одлуку о
расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката за производњу медијских садржаја
који се реализују путем електронских медија чији издавачи имају седиште на територији
АП Косово и Метохија у 2018. години. Конкурс је расписан у периоду од 5. фебруара до
8. марта 2018. године.
На Конкурс је пријављено 37 пројеката, од чега 3 пројекта нису испунила услове
за учешће на Конкурсу.
За Конкурс у Буџету Републике Србије опредељено је 9.000.000,00 динара.
Тражена средства за 34 пројекта износе 27.194.850,00 динара.
У складу са чланом 24. Закона о јавном информисању и медијима, Решењем
министра, Број: 119-01-86/2018-04 од 04.04.2018. године, именована је Комисија за оцену
пројеката поднетих на Конкурс. Комисија је размотрила 34 пројекта и сачинила Предлог
расподелe средстава са образложењем.
У складу са чланом 25. Закона о јавном информисању и медијима министар
културе и информисања је, имајући у виду Предлог Комисије, као и обавезу да се
ограниченим буџетским средствима финансијски подржи, у целини захтева или
делимично, производња најквалитетнијег медијског садржаја
у складу са
критеријумима утврђеним у јавном позиву, одлучио да се средства доделе следећим
пројектима:
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Р.Б.

1.

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА/
МЕСТО

Регионална
информативна и
медијска агенција
„РИМА”

НАЗИВ
ПРОЈЕКТА

ТВ серијал
„Упознај ме”

Косовска
ГрачаницаЧаглавица

2.

ГрачаницаОнлине
.инфо
Грачаница

„Између два
часа”

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Документација
подносиоца
је
комплетна и пристигла је у траженом
року. Укупна вредност пројекта је
1.274.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у
износу од 884.000,00 динара, што не
прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене јавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Пројекат јасно уочава проблем добро
дефинисане циљне групе и доприноси
упознавању јавности са проблемима
породица деце са инвалидитетом и
сметњама у развоју и инклузији те деце у
друштво. Активности су прецизно
дефинисане, план реализације прати
пројектне
активности.
Добро
су
дефинисани
очекивани
резултати.
Медијски садржај ће бити емитован на
неколико ТВ станица чиме се повећава
број гледалаца.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Подржава се део
персоналних трошкова. За реализацију
пројекта додељено је 550.000,00 динара.
Потребно је доставити ревидирани буџет.
Документација
подносиоца
је
комплетна и пристигла је у траженом
року. Укупна вредност пројекта је
795.500,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у
износу од 632.000,00 динара, што не
прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене јавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Тема вршњачког насиља и превенције је
од јавног интереса и усклађена је са
програмским приоритетима Конкурса.
Пројекат има јасно дефинисан циљ.
Додатна вредност је укључивање деце у
производњу медијског садржаја чиме се
доприноси
унапређењу
медијске
писмености деце. Планирани медијски
садржај је прилагођен циљној групи.
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Подносилац има добре капацитете за
реализацију пројекта.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Подржавају се
персонални трошкови, без хонорара
књиговође. За реализацију пројекта
додељено је 432.000,00 динара. Потребно
је доставити ревидирани буџет.

3.

Удружење „Радио
Ким”
Чаглавица

„Живот и
уметност”

Документација
подносиоца
је
комплетна и пристигла је у траженом
року. Укупна вредност пројекта је
996.400,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у
износу од 799.600,00 динара, што не
прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене јавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Пројекат ће допринети очувању
националног и културног идентитета кроз
информисање јавности о животу и раду
српских и неалбанских уметника, који
стварају на Косову и Метохији, као и
афирмацији младих стваралаца. Прецизно
су дефинисане циљне групе и опис
активности. Подносилац има добре
персоналне и техничке капацитете за
реализацију пројекта као и раније
искуство. Видљивост медија је велика.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Подржавају се
трошкови који се односе на производњу
медијских садржаја који ће бити
емитовани на телевизији. За реализацију
пројекта додељено је 600.000,00 динара.
Потребно је доставити ревидирани буџет.
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4.

5.

Радиодифузно
друштво Браво
про еxпо доо
Исток

Друштво са
ограниченом
одговорношћу
„Радио
Гораждевац”Гораждевац

Метохија и
њени
манастири

„Дан у
метохијском
гету”

Документација
подносиоца
је
комплетна и пристигла је у траженом
року. Укупна вредност пројекта је
951.100,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у
износу од 616.100,00 динара, што не
прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене јавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Пројекат говори о наслеђу СПЦ, а
посебно о најугроженијим манастирима у
Метохији. Медијски садржај ће бити
реализован на радију, али ће видео
прилози бити пласирани и на порталу
икос.рс чиме ће се повећати видљивост
пројекта и покрити шира циљна група.
План реализације пројектних активности
добро је дефинисан и усклађен је са
активностима које су детаљно разрађене.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Подржава се део
персоналних трошкова. За реализацију
пројекта додељено је 400.000,00 динара.
Потребно је доставити ревидирани буџет.
Документација
подносиоца
је
комплетна и пристигла је у траженом
року. Укупна вредност пројекта је
801.600,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у
износу од 618. 000,00 динара, што не
прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене јавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Тема пројекта је сагледавање услова
живота у енклавама у Метохији како би се
допринело опстанку српске заједнице на
овим просторима. Пројекат ће бити
реализован кроз серијал радијских
емисија и прилога на интернет порталу.
Циљ је усклађен са пројектним
активностима и очекиваним резултатима.
Подносилац има добре капацитете за
реализацију пројекта и значајно искуство
у реализацији сличних пројеката.
Захтев за суфинансирање пројекта
прихваћен је у целини. За реализацију
пројекта додељено је 618.000,00 динара.
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6.

Продукција NEWPRESS

Село моје

Грачаница

7.

Друштво са
ограниченом
одговорношћу
Радио Контакт
Плус 028 ,
Косовска
Митровица

„Добре
приче”

Документација
подносиоца
је
комплетна и пристигла је у траженом
року. Укупна вредност пројекта је
952.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у
износу од 757.000,00 динара, што не
прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене јавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Пројекат се бави исељавањем Срба из
села на централном Косову, што је тема од
изузетног значаја за циљну групу и ширу
јавност. Циљ пројекта је подизање свести
јавности о исељавању Срба и нестајању
српских
села.
План
реализације
пројектних активности је добро разрађен
и усклађен са очекиваним резултатима.
Подносилац
има
добре
техничке
капацитете за реализацију документарних
филмова. Медијски садржај ће бити
доступан широкој циљној групи, јер ће
бити емитован на 4 телевизије.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Не подржавају се
трошкови превоза. За реализацију
пројекта додељено је 700.000,00 динара.
Потребно је доставити ревидирани буџет.
Документација
подносиоца
је
комплетна и пристигла је у траженом
року. Укупна вредност пројекта је
1.219.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у
износу од 969.000,00 динара, што не
прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене јавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Пројектом се промовише важност
образовања, толеранције и сарадње међу
грађанима
Косова
и
Метохије.
Активности су прецизно дефинисане.
Подносилац има добре техничке и
персоналне капацитете као и богато
искуство на реализацији сличних
пројеката. Медијски садржај ће бити
емитован на радију и објављен на
интернет порталу на ком ће остати трајно
доступан.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Подржава се део
11

персоналних трошкова. За реализацију
пројекта додељено је 500.000,00 динара.
Потребно је доставити ревидирани буџет.
Документација
подносиоца
је
комплетна и пристигла је у траженом
року. Укупна вредност пројекта је
1.346.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у
износу од 999.800,00 динара, што не
прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене јавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Пројекат се бави темом хумане
безбедности која је од изузетне важности
за српско становништво на Косову и
Метохији. Заступљен је истраживачки
приступ и иновативни елементи. Кроз
производњу 6 специјализованих емисија
усмерава се пажња јавности на тренутну
безбедоносну ситуацију. Подносилац има
искуство на реализацији сличних
пројеката.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Подржава се део
персоналних трошкова. За реализацију
пројекта додељено је 450.000,00 динара.
Потребно је доставити ревидирани буџет.

8.

Друштво српскоруског
пријатељства
„Косовско
огњиште”
Косовска
Митровица

9.

Документација
подносиоца
је
комплетна и пристигла је у траженом
року. Укупна вредност пројекта је
802.150,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у
износу од 635.000,00 динара, што не
прелази 80% вредности пројекта, нити
Привредно
износе утврђене јавним позивом којим је
друштво за радиорасписан Конкурс.
Професионал
телевизијске
Тема пројекта је оригинална и усклађена
на орјентација
активности,
са реалним потребама јасно дефинисане
– одлука за
производњу и
циљне
групе.
Циљ
пројекта
је
цео живот
услуге„Фолк
информисање деце и родитеља о
АС”д.о.о. Звечан
различитим занимањима и пословима на
преласку у средњу школу и факултет.
Пројектне активности су усклађене са
планом реализације и очекиваним
резултатима. Индикатори су добро
дефинисани.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Подржава се део

Поглед на…
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персоналних трошкова. За реализацију
пројекта додељено је 400.000,00 динара.
Потребно је доставити ревидирани буџет.

10.

11.

Документација
подносиоца
је
комплетна и пристигла је у траженом
року. Укупна вредност пројекта је
953.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у
износу од 705.000,00 динара, што не
прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене јавним позивом којим је
Марија Вучковић
расписан Конкурс.
предузетник
Пројекат се бави запошљавањем, као
Самостална радња
Документарнe једним од главних проблема грађана
за ТВ и радио
емисије
Косова и Метохије. Значај и циљ пројекта
производњу и
„Афирмација” су добро образложени. Циљне групе су
продукцију
добро дефинисане. Пројекат ће се
„Петреса”Лепосав
реализовати на територији целог КиМ и
ић
биће приказани специфични проблеми
свих општина.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Подржава се део
персоналних трошкова. За реализацију
пројекта додељено је 400.000,00 динара.
Потребно је доставити ревидирани буџет.

Самосталнотрговинскоуслужна радња
„Мир” -Ненад
Радосављевић
предузетник
Лепосавић

Агросавета

Документација
подносиоца
је
комплетна и пристигла је у траженом
року. Укупна вредност пројекта је
1.250.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у
износу од 1.000.000,00 динара, што не
прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене јавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Пројекат се бави реалним проблемима и
потребама пољопривредника, па је степен
утицаја на квалитет информисања циљне
групе велики. Активности су добро
дефинисане и усклађене са очекиваним
резултатима. Медијски садржај ће бити
емитован на телевизији, радију и интернет
порталу подносиоца, што је додатна
вредност овог пројекта.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Подржава се део
персоналних трошкова. За реализацију
пројекта додељено је 600.000,00 динара.
Потребно је доставити ревидирани буџет.
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12.

13.

РКДС – Импулс
д.о.о. Лепосавић

Друштво са
ограниченом
одговорношћу
Радио Косовска
Митровица
Звечан

Документација
подносиоца
је
комплетна и пристигла је у траженом
року. Укупна вредност пројекта је
731.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у
износу од 520.000,00 динара, што не
прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене јавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Документарни
Пројекат кроз колаж радијских емисија
серијал
о традицији, култури и савременом
радијских
стваралаштву,
намењених
најширој
емисија
циљној групи, доприноси очувању
„Успехом и
националног идендитета и презентовању
лепотом кроз аутентичних вредности овог поднебља.
свет”
Активности и теме пројекта су прецизно и
детаљно дефинисане. Подносилац има
искуство у реализацији сличних пројеката
и добре капацитете.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Умањена је накнада
аутору серијала. За реализацију пројекта
додељено је 400.000,00 динара. Потребно
је доставити ревидирани буџет.

Православна
звона на
Косову и
МетохијиЗаштитимо
српску
културноисторијску
баштину

Документација
подносиоца
је
комплетна и пристигла је у траженом
року. Укупна вредност пројекта је
1.207.800,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у
износу од 966.000,00 динара, што не
прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене јавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Пројекат ће кроз серијал радијских
репортажа указати на значај културно
историјских споменика на Косову и
Метохији, са акцентом на очување
српског националног и културног
идентитета. Садржај је намењен широкој
циљној групи.
Активности и план
реализације су добро дефинисани и
усклађени са очекиваним резултатима.
Подносилац има искуство у реализацији
сличних пројеката и добре капацитете за
реализацију пројекта.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен
у
целини.
Буџет
је
предимензиониран у делу персоналних
трошкова, због чега се подржава само део
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персоналних трошкова. За реализацију
пројекта додељено је 400.000,00 динара.
Потребно је доставити ревидирани буџет.

14.

15.

Алтернативнио
културни центар
Грачаница

Приватно
предузеће Радио
038
Грачаница

Ово је
најбоље од
нас - II

Емисија за
младе
„Питалице и
размишљалиц
е”

Документација
подносиоца
је
комплетна и пристигла је у траженом
року. Укупна вредност пројекта је
1.314.600,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у
износу од 930.000,00 динара, што не
прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене јавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Пројекат је намењен ученицима
основних и средњих школа, што је у
складу са програмским приоритетима
Конкурса. Циљ је јачање свести о
позитивним вредностима и моралним
начелима код деце и младих. Медијски
садржај је разноврстан. Додатна вредност
пројекта су јавне ТВ дебате o „слици деце
у медијима” које ће бити реализоване у
неколико општина са већинским српским
становништвом.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Средства се
одобравају само за производњу медијског
садржаја, а не и за пратеће активности. За
реализацију пројекта додељено је
400.000,00 динара. Потребно је доставити
ревидирани буџет.
Документација
подносиоца
је
комплетна и пристигла је у траженом
року. Укупна вредност пројекта је
541.800,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у
износу од 429.300,00 динара, што не
прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене јавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Тема пројекта је однос младих према
образовању, здрављу, спорту и култури, а
у реализацију ће бити укључена и деца
што позитивно утиче на развој њихове
медијске
писмености.
Пројектне
активности детаљно су разрађене и
усклађене са очекиваним резултатима.
Подносилац има добре капацитете за
реализацију пројекта.
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Захтев за суфинансирање пројекта
прихваћен је у целини. За реализацију
пројекта додељено је 429.300,00динара.

16.

Предузеће
Слободна
продукција ДОО,
Горње Кусце

Документација
подносиоца
је
комплетна и пристигла је у траженом
року. Укупна вредност пројекта је
1.250.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у
износу од 1.000.000,00 динара, што не
прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене јавним позивом којим је
Специјал
расписан Конкурс.
ратни злочини
Пројекат се бави ратним злочинима на
на КиМ
КиМ, темом од изузетне важности о којој
(Емисија
се недовољно извештава и говори. Циљ је
посвећена
усклађен са реалним потребама и
почетку рада проблемима породица страдалих Срба и
и раду
неалбанаца са Косова и Метохије у вези са
Специјалног откривањем ратних злочина који су се
суда на
десили на КиМ, а у контексту почетка
Косову и
рада Специјалног суда за ратне злочине.
жртвама
Медијски садржај је разноврстан и
ратних
подразумева ТВ прилоге, објаве на
злочина)
интернет порталу и документарни филм.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Умањује се
надокнада за уредника и редитеља. Не
прихвата се надокнада за возача. За
реализацију пројекта додељено је
700.000,00 динара. Потребно је доставити
ревидирани буџет.
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Омониа
17.
Грачаница

18.

Ортачко друштво
за информативну,
пропагандну и
издавачку
делатност Радио
Кисс
Радомировић
Миодрага и др.
Косовска
Митровица

Емисије
„Уместо
успомена”

„Вековник”записи у
камену и
временусведоци
постојања
српског
народа и
очување
српске
културне
баштине на
Косову и
Метохији основа
опстанка.
Активно
учешће у
презентацији
Стратегије
развоја
културе
Републике
Србије

Документација
подносиоца
је
комплетна и пристигла је у траженом
року. Укупна вредност пројекта је
875.500,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у
износу од 700.000,00 динара, што не
прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене јавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Реч је о наставку успешно реализованог
пројекта који доприноси очувању
националног
идентитета,
верске,
историјске и културне баштине. Пројекат
je намењен широкој циљној групу. Опис и
план реализације активности добро су
разрађени.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Подржава се део
персоналних трошкова. За реализацију
пројекта додељено је 400.000,00 динара.
Потребно је доставити ревидирани буџет.
Документација
подносиоца
је
комплетна и пристигла је у траженом
року. Укупна вредност пројекта је
760.600,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у
износу од 615.000,00 динара, што не
прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене јавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Пројекат
се
најдиректније
бави
очувањем културног наслеђа. Циљне
групе су јасно дефинисане. План
активности је усклађен са циљем пројекта
и очекиваним резултатима. Подносилац
има добре техничке и персоналне
капацитете за реализацију пројекта.
Захтев за суфинансирање пројекта није
прихваћен у целини. Подржавају се
персонални трошкова без надокнаде за
возача. За реализацију пројекта додељено
је 600.000,00 динара. Потребно је
доставити ревидирани буџет.
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Средства нису одобрена за следеће пројекте:

Р.Б.

1.

2.

ПОДНОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА/
МЕСТО

Mиодраг
Mиљковић пр,
Aгенција за ТВ
продукцију,
Synopsis, Ниш

Удружење
новинара
Војводине
Зрењанин

НАЗИВ
ПРОЈЕКТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Документација
подносиоца
је
комплетна и пристигла је у траженом
року. Укупна вредност пројекта је
1.802.000,00динара. Подносилац
је
предложио суфинансирање пројекта у
износу од 985.000,00 динара, што не
прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене јавним позивом којим је
расписан Конкурс.
„Људи говоре”
Сврха пројекта је да се кроз
- документарни документарни серијал прикаже живот
серијал
људи на Косову и Метохији. Циљ
пројекта и примарне циљне групе
прешироко су постављени и нису у
складу са наменом Конкурса. Не уочава
се на који начин ће пројекат допринети
решавању проблема. Није добро
разрађен план пројектних активности.
Буџет је предимензиониран у делу
оперативних трошкова.
Документација
подносиоца
је
комплетна и пристигла је у траженом
року. Укупна вредност пројекта је
1.250.000,00динара. Подносилац
је
предложио суфинансирање пројекта у
износу од 1.000.000,00 динара, што не
Четири
прелази 80% вредности пројекта, нити
документарца у износе утврђене јавним позивом којим је
којима су
расписан Конкурс.
ангажовани
Пројектом је планирана производња
незапослени
документарног серијала о животу на
сниматељи и
Косову и Метохији. Примарни циљ
монтажери на пројекта није остваривање јавног
КиМ, с
интереса у области јавног информисања,
емитовањем на већ побољшање материјалног положаја
РТВ Мир
медијских радника. Лоше су дефинисане
Лепосавић
циљне групе, резултати и индикатори
резултата. Пројектне активности нису
разрађене. Пројекат није одржив.
Трошкови нису усмерени на производњу
медијских садржаја већ на набавку
опреме.
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Медија центар
3.
Грачаница

Посао на
Косову (ТВ
емисија)

4.

Ортачко друштво
Банестра Чачак

Подршка за
успех промоција
права и
положаја жена
на Косову и
Метохији

5.

Ортачко друштво
за информативну,
пропагандну и
издавачку
делатност Радио
Кисс
Радомировић
Миодрага и др.

Буди и ти сам
свој газда –
Саветник за
приватно
предузетништв
о младих,/са
акцентом на
младе жене/

Документација
подносиоца
је
комплетна и пристигла је у траженом
року. Укупна вредност пројекта је
1.190.000,00динара. Подносилац
је
предложио суфинансирање пројекта у
износу од 942.000,00 динара, што не
прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене јавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Тема пројекта је информисање грађана
о слободним радним местима на Косову
и
представљање
успешних
предузетника, односно незапослених
лица. Претежна пројектна активност је
пружање сервисних информација, док је
производња медијског садржаја у другом
плану.
Резултати
пројекта
су
преамбициозни. Циљ пројекта је
преопширан.
Индикатори
нису
усклађени са планом активности.
Документација
подносиоца
је
комплетна и пристигла је у траженом
року. Укупна вредност пројекта је
844.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у
износу од 675.000,00 динара, што не
прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене јавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Пројектом је планирано емитовање 40
радијских емисија о правима и положају
жена на Косову и Метохији. Пројектни
задатак прешироко је дефинисан са више
појединачних циљева који би могли бити
тема неколико појединачних пројеката.
Персонални капацитети не одговарају
обиму предложених медијских садржаја.
Персонални трошкови нису усклађени са
планом
реализације
пројектних
активности.
Документација
подносиоца
је
комплетна и пристигла је у траженом
року. Укупна вредност пројекта је
616.250,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у
износу од 495.000,00 динара, што не
прелази 80% вредности пројекта, нити
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Косовска
Митровица

6.

Фондација
„Витез”

пример и
рецепт за
одрживи
опстанак

Серијал „деца
за понос”

Грачаница

7.

О.О. Здрави
млади и успешни
Грачаница

Истина о Хаџи
Јусуфу и
Џемиљи

износе утврђене јавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Тема пројекта је покретање одрживог
бизниса младих, са посебним акцентом
на жене, као начин опстанка на Косову и
Метохији. Резултати пројекта нису
усклађени са циљем пројекта па се не
може проценити да ли ће пројекат
допринети остваривању јавног интереса
у
области
јавног
информисања.
Индикатори нису добро дефинисани и
усклађени са планираним активностима.
Документација
подносиоца
је
комплетна и пристигла је у траженом
року. Укупна вредност пројекта је
1.250.000,00динара. Подносилац
је
предложио суфинансирање пројекта у
износу од 1.000.000,00 динара, што не
прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене јавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Пројекат се бави темама успешне деце
и младих. Пројекат није у складу са
наменом Конкурса, јер сврха пројекта
није производња медијског садржаја већ
унапређење материјалног положаја
медијских радника, што је наведено у
значају пројекта. Циљна група је лоше
дефинисана. Пројектне активности нису
разрађене и усклађене са планом
реализације.
Документација
подносиоца
је
комплетна и пристигла је у траженом
року. Укупна вредност пројекта је
1.597.200,00динара. Подносилац
је
предложио суфинансирање пројекта у
износу од 1.000.000,00 динара, што не
прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене јавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Пројектом је предвиђена екранизација
најпознатије
горанске
баладе
о
неоствареној љубави двоје Горанаца.
Пројекат није у складу са наменом
Конкурса, јер примарни циљ није
производња медијског садржаја већ
играно - документарне форме. Лоше је
дефинисана циљна група. Пројектне
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активности нису разрађене. Буџет је
нереалан и неусклађен са очекиваним
резултатима.

8.

Милош Савић
предузетник,
Самостална радња
за радио и
телевизијске
активности
Пиксел Тврђан

Дигитални
семестар

Лепосавић

Прва продукција
д.о.о
9.
Косовска
Митровица

10.

Приватни Бизнис
Радио „Витез”

Срби на
Космету

Културно
наслеђе

Документација
подносиоца
је
комплетна и пристигла је у траженом
року. Укупна вредност пројекта је
1.251.500,00динара. Подносилац
је
предложио суфинансирање пројекта у
износу од 999.700,00 динара, што не
прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене јавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Планирана
је
реализација
6
специјализованих едукативних емисија о
животу студената и условима студирања
на Универзитету у Приштини. Степен
утицаја
пројекта
на
квалитет
информисања циљне групе је мали. Циљ
и циљна група дефинисани су
прешироко. Из пројектне документације
се не уочавају адекватни персонални и
технички капацитети подносиоца за
реализацију пројекта. Буџет је нереалан
у односу на планирани број медијских
садржаја.
Документација
подносиоца
је
комплетна и пристигла је у траженом
року. Укупна вредност пројекта је
1.000.000,00динара. Подносилац
је
предложио суфинансирање пројекта у
износу од 800.000,00 динара, што не
прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене јавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Циљ
пројекта
је
истинито,
непристрасно
и
правовремено
информисање грађана КиМ и људи који
живе у дијаспори о свим догађајима.
Пројекат је непрецизан. Не уочава се
јасно пројектни задатак ни планиране
теме. Циљна група прешироко је
дефинисана. План активности је
непрецизан.
План
реализације
превазилази
временске
рокове
предвиђене Конкурсом.
Документација
подносиоца
је
комплетна и пристигла је у траженом
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Лапље село

ТВ Мрежа
11.
Гњилане

12.

Привредно
друштво за радиотелевизијске
активности,
производњу и
услуге„Фолк АС”
д.о.о. Звечан

централног
Косова

року. Укупна вредност пројекта је
726.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у
износу од 576.000,00 динара, што не
прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене јавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Пројектом је предвиђено емитовање
48 емисија о животу, обичајима и
култури Срба који живе у селима
централног Косова. Значај, циљ и циљне
групе пројекта нису добро формулисани
и усклађени, па није јасно коме је
пројекат намењен. План реализације и
табеларни приказ активности су
неусаглашени. Пројекат нема очекиване
резултате, док су уместо индикатора
наведене активности.

Документација
подносиоца
је
комплетна и пристигла је у траженом
року. Укупна вредност пројекта је
1.254.762,50динара. Подносилац
је
предложио суфинансирање пројекта у
Људи и трагови износу од 997.950,00 динара, што не
(докуметарно прелази 80% вредности пројекта, нити
репортажна
износе утврђене јавним позивом којим је
емисија о
расписан Конкурс.
људима и
Пројектом је предвиђено емитовање
догађајима који серијала
документарно-репортажних
су оставили
емисија о значајним личностима, чија су
свој „печат” тј дела оставила неизбрисив печат,
оставили трага односно догађајима који су утицали на
у традицији,
живот Срба на Косову и Метохији. Из
обичајима,
описа пројекта не уочава се јасно реална
култури… на потреба и приоритети циљне групе, као
Косову)
ни могући утицај на квалитет
информисања. Појединачне теме нису
дефинисане, па се не може проценити на
који начин ће пројекат допринети
остваривању циља.
Спорт
доступан
свимаоживљавање
школских
секција

Документација
подносиоца
је
комплетна и пристигла је у траженом
року. Укупна вредност пројекта је
928.500,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у
износу од 705.000,00 динара, што не
прелази 80% вредности пројекта, нити
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износе утврђене јавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Пројекат се бави дечијим спортом из
образовног, васпитног и здравственог
угла. Тема је оригинална, али су
очекивани резултати нереални, као и
одрживост
пројекта.
Технички
капацитети за реализацију пројекта нису
прецизно дефинисати па се не може
проценити успешност реализације.

НВО ПУЛС
13.
Шилово

14.

Друштво за радио
и телевизијске
активности,
услуге и трговину
Профи Медиа
ДОО Штрпце

Косовски
журнал

Звуци са Шарпланине

Документација
подносиоца
је
комплетна и пристигла је у траженом
року. Укупна вредност пројекта је
834.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у
износу од 600.000,00 динара, што не
прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене јавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Пројектом је планирана производња
ТВ и радијских емисија документарног
карактера о најбитнијим догађајима који
су се тог месеца догодили на КиМ.
Планирано је да емисија буде емитована
једном месечно, па је степен утицаја на
квалитет информисања циљне групе
мали. Будући да се емисија емитује већ
годину дана на РТВ Пулс, реч је о
редовној активности, а не о оригиналном
пројекту што није у складу са наменом
Конкурса.
Документација
подносиоца
је
комплетна и пристигла је у траженом
року. Укупна вредност пројекта је
1.270.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у
износу од 964.000,00 динара, што не
прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене јавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Тема пројекта је музичко наслеђе Шарпланине, Средачке и Сиринићке жупе.
Из предлога пројекта није јасно да ли ће
бити произведен медијски садржај или
ће само бити емитована музика. Опис
активности такође не указује на
производњу медијског садржаја. Није
остварена намена Конкурса.
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15.

Телевизија
„ЗООМ”
Горње Кусце

НВО Универзум
16.
Грачаница

Једнака права
за све на КиМ

Документација
подносиоца
је
комплетна и пристигла је у траженом
року. Укупна вредност пројекта је
900.000,00 динара. Подносилац је
предложио суфинансирање пројекта у
износу од 720.000,00 динара, што не
прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене јавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Пројекат се бави владавином права и
успостављањем
сарадње
између
заједница на Косову кроз четири
документарна филма. Предложене теме
су уопштене. Циљеви пројекта су
нереално постављени, док је циљна
група прешироко дефинисана. Пројектне
активности, план реализације, очекивани
резултати и индикатори лоше су
разрађени и не задовољавају стандарде
писања пројекта.

Документација
подносиоца
је
комплетна и пристигла је у траженом
року. Укупна вредност пројекта је
1.199.600,00динара. Подносилац
је
предложио суфинансирање пројекта у
износу од 959.400,00 динара, што не
прелази 80% вредности пројекта, нити
износе утврђене јавним позивом којим је
расписан Конкурс.
Тема пројекта су успешне жене,
Жене у бизнису
приватне предузетнице. Пројекат је
лоше формулисан па се не уочава
пројектни задатак и циљ, као ни утицај
на квалитет информисања циљне групе.
Активности нису детаљно образложене
због чега се не може проценити да ли ће
омогућити реализацију пројекта. Буџет
није
усклађен
са
планираним
активностима.

Разматрајући утврђено чињенично стање, кратко излагање захтева странака,
предлог Комисије и разлоге који су наведени за сваки предложени пројекат, односно за
сваки пројекат који није подржан, а полазећи од члана 25. став 1. Закона о јавном
информисању и медијима, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

24

yrrvTCTBo o TIPABHOM CPEICTBY:
Ono peueme

je rouauuo u [porlaB lLera ce Moxe

loKpeHyrr4 yIIpaBHI4 crlop rpeA Ynpanuuu cyAoM

y poKy

o.q 30 .qaua oA AaHa AocraBJbalba Peurema.

t r'" -'q
Zi {-i
(
.":,:lirr.
''
,^,n
..i
(,

/_
L)

x

'.1"

,'

1.,

'-Fi,

''

t\q
r 4-t
t.-,-:.Bqi rI

,,

€#
Byrocan"nenuh

1,,,:.'"

*-l l" l, 4=#

25

