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Предмет: Предлог у вези конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног 

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

 

 

 

 

На основу члана 19. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног 

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

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

суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на 

територији града Чачка у 2021. години, и то: 

 

 

 

 

редн

и 

број 

 

 

Подносилац  

 

 

медиј           пројекат 

 

 

предлог        

(у динарима)  

 

1.  

ДОО „Radio Xanadu“ Чачак 

Радио Клик 

ФМ 032 

100,8mhz 

Еколошки мегахерц 150.000,00 

2.  Удружење за борбу против 

дискриминације „Посматрач“ 

Београд 

ембарго.рс 
Чачанска економско-

културна ренесанса 
400.000,00 

3.  
Маркетинг агенција „West 

media press“ Ужице 

www.zapadnei

nfo.net 

Чачак у служби 

грађана 
100.000,00 

4.  
ДОО „Adria media magazine“ 

Београд 

National 

geographic 

Srbija 

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

Београд 
еспресо 

Туристичка ризница 

Чачка 
150.000,00 

6.  

ДОО „Конзум лав“  Ужице 

Информативн

и портал 

www.infopress

.rs 

Чачак на длану 200.000,00 

7.  

ДОО „Конзум лав“  Ужице Телеспорт 
Чачански спорт на 

длану 
100.000,00 

8.  

ДОО „Конзум лав“  Ужице ТВ Лав+ 

Мапирање потреба и 

проблема месних 

заједница на 

територији града 

Чачка 

3.000.000,00 

9.  

ДОО „Чачански глас“ Чачак Ча глас 

Расадник успешног 

породичног 

предузетништва 

300.000,00 

10.  

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

будућност! 
400.000,00 

11.  

Веб портал „Топ-медија“ 

Липовац 
Топпресс 

Воће чачанског краја 

од њиве до трпезе, 

могућности прераде на 

сопственом имању и 

пласман финалних 

производа 

100.000,00 

12.  
ДОО „Студио М“ Чачак 

Радио 

Џенарика 
Од школе до посла 400.000,00 

13.  
ДОО „Студио Џокер“ Чачак 

Радио Џокер 

 
Покрени солидарност 300.000,00 

14.  
Веб портали „Кабларнет“ 

Чачак 

Кабларнет 

 

 

И ми смо ти – водич 

кроз права ОСИ 
200.000,00 

15.  
ДОО „Озон медиа“ Чачак 

Чачанске 

новине 

 

Управљање 

комуналним отпадом и 

отпадним водама 

250.000,00 

16.  
ДОО „Озон медиа“ Чачак 

Ozon press 

 

 

Бити млад, а живети на 

селу 
300.000,00 

17.  

ДОО „Телевизија Телемарк“ 

Чачак 

         

         

Регионалневе

сти.нет 

 

Серијал текстова са 

пратећим 

мултимедијалним 

садржајем Спортом до 

инклузије 

200.000,00 

18.  
ДОО „Телевизија Телемарк“ 

Чачак 

Телевизија 

Телемарк 

 

Серијал емисија о 

актуелностима из 

света пољопривреде - 

Време за семе 

3.476.000,00 

19.  
Удружење Унија младих 

Чачак 

директ 

 

 

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

ДОО Чачак 

ТВ Галаксија 

32 

 

 

ТВ информатор – ми 

Вас питамо 
2.600.000,00 

21.  

ДОО „ЧА МТВ телевизија“ 

Чачак 

продукција 

Моја Тв 

 

 

 

Мој Чачак – мој град, 

град без насиља 
200.000,00 

22.  
Снимање и издавање звучних 

записа и музике “Куминес“ 

Пријевор 

Звуци Србије 

 

Културно уметничко 

друштво (народна 

игра) као симбол 

традиције 

200.000,00 

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

24.  
Удружење „Пулс медија“ 

Чачак 

Медиа портал 

 

 

Чачак јуче, данас, 

сутра 
400.000,00 

25.  Центар за информисање, 

културу и развој демократије 

„Директива“ Чачак 

Морава инфо 

Породично насиље – 

велики друштвени 

проблем 

620.000,00 

26.  

Привредно друштво “ГЗС“ 

Чачак Чачак 

Глас западне 

Србије 

 

Године које су 

промениле Чачак – две 

деценије након 

промене политичког и 

економског система 

1.500.000,00 

27.  
Студио за фото, видео и пост 

продукцију „4н студио“ Чачак 

4Н 

 

Инклузија – из нашег 

угла на територији 

града Чачка 

350.000,00 

28.  
ДОО „Matrix media“ Чачак 

продукција 

(БТВ) 
Поздрав из Чачка! 300.000,00 

29.  Студио за видео продукцију и 

фотографске услуге „Бус 

плус“ Чачак 

епицентар 

прес 

Ћирилица – тврда 

воћка чудновата 
150.000,00 

30.  
Кинематографија и видео 

производња „Алвес“ Чачак 

 

продукција 

(БТВ) 

 

Предеоне вредности 

Овчарско-кабларског 

драгуља 

200.000,00 

31.  
Агенција за производњу 

аудио-визуелних производа 

„AVN + production“ Чачак 

 

продукција 

(ТВ Галаксија 

32 

БТВ) 

Чачанске пешачке и 

планинарске стазе 
300.000,00 

32.  
Кинематографија и видео 

производња „Агро јасик  

продукција“ Чачак 

продукција 

(ТВ Галаксија 

32) 

 

Наша прича – 

породична газдинства 

чачанског села 

250.000,00 

33.  
Кинематографија и видео 

производња „Агро антена“ 

Чачак 

продукција 

(ТВ Галаксија 

32) 

 

Најважнија споредна 

ствар на свету - тв 

серијал 

200.000,00 

34.  Кинематографија и видео 

производња „Агро караван ср 

продукција“ Чачак 

Продукција 

(БТВ) 

 

Градина на Јелици 350.000,00 
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35.  Агенција за изнајмљивање 

радио, телевизијске и 

телекомуникационе опреме, 

рекламу и пропаганду „Звуци 

галаксије“ Чачак 

 

продукција 

(ТВ Галаксија 

32) 

 

 

Интервју недеље 300.000,00 

36.  
Делатност новинских 

агенција „Ин-медиа.нет“ 

Чачак 

регионална 

информативна 

новинска 

агенција рина 

 

Сви путеви воде у 

Чачак: град богате 

историје и изузетног 

туристичког 

потенцијала 

750.000,00 

37.  
Удружење медија и медијских 

радника 

уммр 

 

Креатори интернет 

насиља, последице и 

санкције 

419.000,00 

 

 

 

2. Комисија није предложила доделу средства за суфинансирање пројеката за 

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

години, и то: 

 

 

 

редн

и 

број 

 

 

Подносилац  

 

 

медиј 

 

       пројекат 

 

 

предлог  

 

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

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

3.  

Удружење „Н2 медиа“ Чачак 

новинска 

информативна 

агенција НИА 

 

Мозаик града Чачка одбијено 

4.  

Удружење „Н2 медиа“ Чачак 

Н2 

 

 

Реци не насиљу! одбијено 

5.  
Студио за видео продукцију 

„Ганис 032“ Чачак 

продукција 

(Телевизија 

Телемарк) 

ТВ емисија МО спорт одбијено 

6.  

ДОО „Чворак“ Чачак  

Када сам био мали, 

поштовали су се 

старији, када сам 

остарио, поштују се 

млади – ја никад да 

будем поштован 

одбачено 

7.  Центар за истраживачко 

новинарство Чачак 
одбачено 

8.  ДОО „Чворак“ Чачак одбачено 

9.  ДОО „Alo media system“ 

Београд 
одбачено 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

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

суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног интереса  у области јавног 

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

штампу и Регулаторног тела за електронске медије.  

 

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

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

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

конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања на територији града Чачка у 2021. години.  

 

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

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

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

16/2016 и 8/2017). 

 

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

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

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

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

 

 

Образложење за пројекте које је Комисија разматрала: 

 

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

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

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

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

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

пројекта би допринела унапређењу квалитета јавног информисања у области заштите животне 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пројектни предлог продржи са 400.000,00 динара. 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

реално изводљив и одржив. Комисијаје констатовала неусклађеност исказаних вредности у 

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

усклађивање са бројем медијских садржаја.  

 

 

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

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

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

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

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

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

шире о културном стваралаштву и баштини ради преношења сопственог културног наслеђа 

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

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

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

динара и према томе усклади број медиских садржаја.  

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

од 200.000,00 динара.  

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

постићи свеобухватан начин представљања наведених активности.  На основу индикатора 

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

промоцију и афирмацију породичног предузетништва  на териоторији града Чачка. Број 

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

медијских садржаја представиће реално стање и указати на портребу активнијег укључивања 

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

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

у износу од 400.00000 динара. 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

приближавање техничких и технолошких достигнућа на пољу воћарства. Пројектом је 

планирано представљање потенцијала и могућности будућим пољопривредним произвођачима. 

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

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

од 100.000,00 динара. 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000,00 динара.  

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

произвођача медијских садржаја. Из техничких и професионалних капацитеа подносиоца 

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

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

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

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

предлаже да се пројекат не подржи.  

не мопредлаже да се пројекат не прихвати. (ИВАЊИЦА) 

 

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

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

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

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

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

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

идентификаване и добро дефинисане. Пројекат је иновативан и испуњава специфичан 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

300.000,00 динара.  

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

издиференциране циљне групе. Знања стечена током реализације воог пројекат омогућиће 

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

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

200.000,00 динара.  

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

циљне групе. Довољан број и структура медијских садржаја. Развијене теме и јасно разрађен 
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циљ пројекта. Циљне групе добро диференциране. Око 40 одсто становништва локално 

становништво своју материјалну егзистенцију заснива на производнји и продају локалних 

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

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

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

пољопривредног развоја подручја и стратешко позиционирање – предуслов за ефикасну 

политику развој пољопривреде и план конкуретности, инвестициона сзтртатегија о потребном 

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

воћарством и удружењима пољопривредних произвођача. Резултати и индикатори правилно 

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

износу од 435.000,00 динара.  

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

динара.  

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

последицама родно заснованог насиља. Подизање свести целокупне јавности о проблемима 

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

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

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

динара.  

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

динара.  

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

поседује неопходне ресурсе за реализацију пројекта, што гарантује његову успешну 

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

значају информисаности преко портала па не може подржати пројектни предлог.  

 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

сматра да пројакт не подржи.  

 

 

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

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

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

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

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

информисању јавности, а планирани медијски садржаји усмерени на интензивирање процеса 

институционалног и општег друшственог ангажовања у превенцији против породичног насиља, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

динара.  

 

 

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

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

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

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

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

остваривање јавног интереса, кроз приказ утицаја националних капиталних улагања у 

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

разрађен, бави се истраживачким приступом проблемима привредног карактера, начином 

решавања, кроз емитовање значајнијег обима иновативних медијских садржаја везаних за 

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

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

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

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

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

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

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

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

износу од 1.500.000,00 динара.  

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

степена информисаности о значају културних специфичности Моравичког округа и подизању 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

циљева подразумева укључивање свих битних образовних и културних институција и 

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

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

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

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

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

произведеног медијског садржаја, преко медијске промоциоје ћирилице и успостављеног канала 

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

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

технички капацитети подносиоца, уз бројну посећеност интернет портала гарантују успешну 

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

циљних група са значајним тематски разрађеним локалитетима, намењених за усмеравање 

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

и благотворном утицају психофизичко здравље, промовисање културолошких знаменитости и 

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

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

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

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

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

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

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

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

Планиран интерни и екстерни мониторинг, богато професионално искуство дају довољно 

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

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

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

подржи у износу од 300.000,00 динара. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

група са значајним тематски разрађеним сеоским локалитетима, документовање садашњег 

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

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

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

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

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

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

реализацију циљева пројекта. Планиран интерни и екстерни мониторинг, богато 

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

информисање циљних група са организовањем аматерског спорта кроз фудбалске клубова и 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

производња иновативног медијског садржаја – документарног филма о историји и култури 

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

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

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

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

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

медијског садржаја указује ангажованост институција културе. Планиране активности су 

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

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

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

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

подржи у износу од 350.000,00 динара.  

 

 

 

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

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

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

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

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

производња документарног садржаја – интервјуа са знаменитим личностима из различитих 

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

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

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

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

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

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

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

300.000,00 динара. 

 

 

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

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

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

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

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

јавно информисање дефинисаних циљних група – становништва, привредника, потенцијалних 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

предлаже да се пројекат подржи у износу од 419.000,00 динара. 
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