
 

 

Република Србија 

ГРАД ЧАЧАК  

Градско веће 

Комисија за оцену пројеката 

у области јавног информисања 

Број: 06-105/2022-III 

19. септембар 2022. године 

ЧАЧАК  

 

 

 

 

   

    

 

 ГРАДСКОМ ВЕЋУ ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

 

 

 

 

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

интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2022. 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 2022. години, и то: 

 

 

 

 

 

редн

и 

број 

 

 

Подносилац  

 

 

медиј           пројекат 

 

 

предлог        

(у динарима)  

 

1.  АД „Дневник – 

пољопривредник“ Нови 

Сад 

Пољопривре

дник 

Здрава пољопривредна 

производња – здрава 

животна средина и 

становништво у Чачку 

100.000,00 

2.  
ДОО „Alo media system“ 

Београд 

Ало! 
Европски Чачак 100.000,00 

3.  
ДОО „Adria media group“ 

Београд 

Еспресо 
Чачак – град по мери 

младих 
100.000,00 
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4.  

ДОО „Adria media group“ 

Београд 

Курир: 

најутицајниј

е дневне 

новине 

Балкана 

Чачак – привредни 

центар Западне Србије 
200.000,00 

5.  
ДОО „Digital media 

network“ Београд 

24 Седам 
24седам: Чачак 150.000,00 

6.  

ДОО „Mondo inc“ Београд 
Мондо 

Зелени круг за 

здравији Чачак 
200.000,00 

7.  

ДОО „Adria media 

magazine“ Београд 

National 

geographic 

Srbija 

Од Римског царства до 

XX века – слојеви 

прошлости у камену – 

Архитектура града 

Чачка 

100.000,00 

8.  
ДОО „Вести и радио“ 

Ужице   

Вести Српска Света Гора – 

благодети у меандрима 

Западне Мораве 

100.000,00 

9.  
Удружење „Рефлектор“ 

Чачак 

Рефлектор 
Српска Света Гора 350.000,00 

10.  Удружење „Пулс медија“ 

Чачак 

Медиа 

портал 
Један живот имаш 400.000,00 

11.  
ДОО „ЧА МТВ телевизија“ 

Чачак 

продукција 

(Моја ТВ) 

 

Наши корени, да се 

памте, да се не 

забораве… 

500.000,00 

12.  
Веб портали „Кабларнет“ 

Чачак 

Кабларнет 

 Еко путоказ 200.000,00 

13.  
Студио за видео 

продукцију „Ганис 032“ 

Чачак 

Продукција ( 

Телевизија 

Телемарк) 

 

ТВ емисија МО спорт 100.000,00 

14.  Фотографске услуге „Lejča 

photography“ Чачак   

Presslider Чачак синоним за 

кошарку 
200.000,00 

15.  Маркетинг агенција „West 

media press“ Ужице 

www.zapadne

info.net 
Млади мењају свет 100.000,00 

16.  Центар за информисање, 

културу и развој 

демократије „Директива“ 

Чачак 

Морава 

инфо 

 
Изазови чачанског 

здравства 
660.000,00 

17.  
ДОО „Озон медиа“ Чачак 

Чачанске 

новине 
Управљање чачанским 

отпадом 
550.000,00 

18.  
ДОО „Озон медиа“ Чачак 

Озон пресс Каква је будућност 

српског 
400.000,00 

19.  
ДОО „Чачански глас“ 

Чачак 

Ча глас Прва престоница 

културе – баштиник 

нових вредности 

500.000,00 

20.  
ДОО „Чачански глас“ 

Чачак 

Чачански 

глас 

Млади и 

предузетништво – 

створи посао за себе 

500.000,00 
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21.  
Телевизија „Галаксија 32“ 

ДОО Чачак 

ТВ Галаксија 

32 

 

ТВ информатор – 

локалне информације, 

за локалну заједницу! 

3.000.000,00 

22.  

Кинематографија и видео 

производња „Алвес“ Чачак 

 

Продукција 

(ТВ 

Галаксија 

32) 

Зависност деце од 

интернета – како 

спречити али и лечити 

200.000,00 

23.  

Агенција за производњу 

аудио-визуелних производа 

„AVN+ production“ Чачак 

Продукција 

(ТВ 

Галаксија 32 

БТВ) 

 

Од бање до бање – 

Чачак 
400.000,00 

24.  Кинематографија и видео 

производња „Агро антена“ 

Чачак 

Продукција 

(БТВ) 

 

Тв серијал Наше 

село...наша прича 
300.000,00 

25.  ДОО „Студио Џокер“ 

Чачак 

Радио Џокер Буђење еколошке 

свести 
350.000,00 

26.  Удружење Унија младих 

Чачак 

Директ 
Фокус на Чачак 2.0 400.000,00 

27.  
Кинематографија и видео 

производња „Агро караван 

ср продукција“ Чачак 

Продукција   

(ТВ 

Галаксија 32, 

БТВ) 

Агрокараван - Љубић 400.000,00 

28.  Удружење «Савез Срба из 

региона» Београд 

Српско коло 
Српско коло Чачак 100.000,00 

29.  

ДОО „Конзум лав“  Ужице 

Информатив

ни портал 

www.infopres

s.rs 

Мере и активности 

јавних предузећа на 

територији града 

Чачка 

200.000,00 

30.  

ДОО „Конзум лав“  Ужице 

Телеспорт Стратегија развоја 

школског спорта у 

граду Чачку 

100.000,00 

31.  

ДОО „Конзум лав“  Ужице 

ТВ Лав+ Чачак, као престоница 

привредног и 

културног развоја у 

западној Србији 

3.100.000,00 

32.  ДОО “Televizija GM plus 

cable“ Горњи Милановац 

ТВ ГМ плус 
Култура побеђује 250.000,00 

33.  

ДОО „Студио М“ Чачак 

Радио 

Џенарика 

На путу ка развијеном 

инклузивном друштву 

-  где смо данас, а чему 

тежимо 

450.000,00 

34.  

ДОО „Телевизија 

Телемарк“ Чачак 

Регионалнев

ести.нет 

 

Серијал текстова са 

пратећим 

мултимедијалним 

садржајем о инклузији 

кроз спорт: Ајмо, ајде 

сви у напад за 

инклузију 

300.000,00 
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35.  
ДОО „Телевизија 

Телемарк“ Чачак 

Телевизија 

Телемарк 

Серијал емисија о 

актуелностима из 

света пољопривреде - 

Време за семе 

3.476.000,00 

36.  
Синдикат новинара Србије 

Београд 

СИНОС Једнаки – 

запошљавање теже 

запошљивих лица у 

Чачку 

100.000,00 

37.  Агенција за изнајмљивање 

радио, телевизијске и 

телекомуникационе 

опреме, рекламу и 

пропаганду „Звуци 

галаксије“ Чачак 

Продукција 

(ТВ 

Галаксија 

32) 

 

КК Борац - чачанска 

кошаркашка правила 
400.000,00 

38.  

Кинематографија и видео 

производња „Агро јасик 

продукција“ Чачак 

Продукција 

(ТВ 

Галаксија 

32) 

 

Културни пресек 

недеље 
150.000,00 

39.  
ДОО „Све на длану“ Чачак 

БТВ Добро дошли – 

разговор са поводом 
150.000,00 

40.  

Удружење „145. генерација 

чачанске гимназије“ Чачак 

Чачански 

меркур 

Оријентациона 

компарација 

уметничког система 

ствараоци – галеристи: 

Глобална светска 

сцена у поређењу са 

локалном ситуацијом у 

Србији и Чачку 

100.000,00 

41.  

ДОО „Matrix media“ Чачак 

Продукција 

(ТВ 

Галаксија 

32) 

 

Са Овчара и Каблара 500.000,00 

42.  Студио за видео 

продукцију и фотографске 

услуге „Бус плус“ Чачак 

продукција 

(ТВ 

Телемарк) 

Ћирилица – савршен 

српски код 
200.000,00 

43.  Веб портал „Топ-медија“ 

Липовац 

Топпресс Воћарство чачанског 

краја 
250.000,00 

44.  Снимање и издавање 

звучних записа и музике 

“Куминес“ Пријевор 

Звуци 

Србије  

 

Музички композитори 

чачанског краја 
100.000,00 

45.  Студио за фото, видео и 

пост продукцију „4н 

студио“ Чачак 

4н Радна терапија као 

процес који помаже 

здрављу и одржава 

самосталност ОСИ 

550.000,00 

46.  
ДОО „Чворак“ Чачак 

Чворак вести Радмила, Соња, 

Пуриша…да ли смо их 

заборавили 

100.000,00 

47.  Центар за истраживачко 

новинарство Чачак 

Шпијунка 
Сигуран повратак кући 450.000,00 
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48.  Агенција за маркетинг и 

промоцију „Mix pro amp“ 

Чачак 

Amp press Дигитални маркетинг 

у служби промоције 

града Чачка 

550.000,00 

49.  

Делатност новинских 

агенција „Ин-медиа.нет“ 

Чачак 

регионална 

информатив

на новинска 

агенција 

рина 

 

Плодне њиве воћњаци 

злата вредни: Развој 

пољопривреде од 

кључног значаја за 

Чачак и Чачане 

1.114.000,00 

50.  
Привредно друштво “ГЗС“ 

Чачак 

Глас западне 

Србије 

 

Локална 

инфраструктурна мапа 

града Чачка 

1.500.000,00 

51.  
ДОО „Radio Xanadu“ Чачак 

Омладински 

портал 
Не брже од живота 150.000,00 

52.  

ДОО „Radio Xanadu“ Чачак 

Радио Клик 

ФМ 032 

100,8mhz 

Најбоље из Чачка 100.000,00 

 

 

 

2. Комисија није предложила доделу средства за суфинансирање пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка  у 2022. 

години, и то: 

 

 

 

редн

и 

број 

 

 

Подносилац  

 

 

медиј 

 

       пројекат 

 

 

предлог  

 

1.  
Удружење „Мултикултура 

Србије“ Крушевац 

Новости 

дана 
Прошлост, садашњост 

и будућност Руса у 

Чачку 

одбачено 

2.  

Удружење потомака 

ратника Србије Чачак 

продукција 

(ТВ 

Телемарк) 

Серијал текстова са 

пратећим 

мултимедијалним 

садржајем: Народ који 

не познаје своју 

прошлост не може 

имати будућност 

одбачено 

3.  

Удружење „Моје гнездо“ 

Чачак 

продукција 

(ТВ 

Телемарк, 

Чворак 

вести) 

Да све птице полете 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 2022. 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 17. јуна 2022. године у листу „Чачански глас“ и на сајту града 

Чачка (www.cacak.org.rs) и трајао је 20 дана, а закључно са 7. јулом 2022. године. У наведеном 

року достављено је 55 пројеката. Није било неблаговремених пријава.  

 

 

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 седамнаест 

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 2022. години.  

 

 

Комисија у складу са чланом 11. став 2. Правилника о суфинансирању пројеката за  

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

8/2017) није разматрала пројекат достављен од стране Удружења „Мултикултура Србије“ 

Крушевац. 

 

 

Комисија није разматрала пројекте достављене од стране Удружења потомака ратника 

Србије Чачак и Удружења „Моје гнездо“ Чачак, јер не испуњавају услове предвиђене чланом 

13. Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног 

информисања ("Сл. гласник РС" бр. 9/2022), чланом 12. став 1. тачка 2. Правилника о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Сл. 

гласник РС", бр. 16/2016 и 8/2017) и тачком III Јавног позив за учешће на конкурсу за 

суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на 

територији града Чачка у 2022. години. 
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Образложење за пројекте које је Комисија разматрала: 

 

 

Ред. 

бр. 

место Подносилац пројекта Назив пројекта Образложење 

1. 

АД „Дневник – 

пољопривредник“ 

Нови Сад 

Пољопривредник 

Здрава 

пољопривредна 

производња – 

здрава животна 

средина и 

становништво у 

Чачку 

У оквиру мере у 

којој је 

предложена 

пројектна 

активност подобна 

да оствари јавни 

интерес у области 

јавног 

информисања, 

посебну вредност 

пројекту даје 

мерљивост 

индикатора који 

омогућавају 

праћење 

реализације 

пројекта, 

разрађености и 

изводљивости 

плана реализације 

пројекта и висок 

ниво стручних и 

професионалних 

референци 

предлагача 

пројекта, који 

одговарају 

предложеним 

циљевима и 

активностима 

пројекта (члан 18. 

тачка 1. алинеја 3. 

и 4. тачка 3. 

алинеја 3. 

Правилника), у 

складу са чланом 

18. став 1. тачка 4. 

алинеја 2. 

Правилника, 

ценећи буџет и 

оправданост 

трошкова пројекта 

предлог је да се 

пројекат не 

подржи у 

захтеваном износу 

већ у износу од 

100.000,00 динара. 
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Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 

ревидирани буџет 

у складу са 

предложеним 

износом. 

2. 

ДОО „Alo media 

system“ Београд 
Ало! Европски Чачак 

У оквиру мере у 

којој је 

предложена 

пројектна 

активности 

подобна да 

оствари јавни 

интерес у области 

јавног 

информисања, 

посебну вредност 

пројекту даје то 

што је значајан за 

све грађане града 

Чачка. Циљ је 

усклађен са 

примарним и 

секундарним 

циљним групама. 

У складу са 

чланом 18. став 1. 

тачка 2. алинеја 1. 

Правилника, 

Комисија 

предлаже да се 

пројекат не 

подржи у 

траженом износу 

већ у износу од 

100.000,00 динара. 

Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 

ревидирани буџет 

у складу са 

предложеним 

износом. 

3. 

ДОО „Adria media 

group“ Београд 
Еспресо 

Чачак – град по 

мери младих 

Комисија сматра 

да постоји 

развојна и 

финансијска 

одрживост 

пројекта и да ће се 

позитивни ефекти 

наставити и по 

окончању 

подршке. 

Предлагач 
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пројекта поседује 

професионалне 

референце које 

одговарају 

предложеним 

циљевима и 

активностима. 

Буџет пројекта је 

избалансиран. 

Захтев за 

суфинансирање 

пројекта није 

прихваћен у 

целини. За 

реализацију 

пројекта додељено 

је 100.000,00 

динара. 

Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 

ревидирани буџет 

у складу са 

предложеним 

износом. 

4. 

ДОО „Adria media 

group“ Београд 

Курир: најутицајније 

дневне новине 

Балкана 

Чачак – привредни 

центар Западне 

Србије 

Циљ пројекта и 

циљне групе јасно 

су постављени и 

детаљно 

разрађени. Опис 

активности и 

резултати заједно 

са планом 

реализације и 

праћењем 

индикатора 

указују на 

изводљивост и 

оправданост 

пројекта. 

Учесници у 

пројекту и 

технички 

капацитети 

гарантују успешну 

реализацију 

пројекта. Захтев за 

суфинансирање 

пројекта није 

прихваћен у 

целини. За 

реализацију 

пројекта додељено 

је 200.000,00 

динара. 
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Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 

ревидирани буџет 

у складу са 

предложеним 

износом. 

5. 

ДОО „Digital media 

network“ Београд 
24 Седам 24седам: Чачак 

Наведени пројекат 

је у складу са 

наменом конкурса 

и критеријумима 

из члана 18. став 1. 

тачка 1. и 2. 

Правилника и то 

мером у којој је 

пројектна 

активност подобна 

да оствари јавни 

интерес у области 

јавног 

информисања. 

Захтев за 

суфаиннсирање 

пројекта није 

прихваћен у 

целини. За 

реализацију 

пројекта додељено 

је 150.000,00 

динара. 

Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 

ревидирани буџет 

у складу са 

предложеним 

износом. 

6. 

ДОО „Mondo inc“ 

Београд 
Мондо 

Зелени круг за 

здравији Чачак 

У складу са 

чланом 18. став 1. 

тачка 4. алинеја 2. 

Правилника 

ценећи буџет и 

оправданост 

трошкова пројекта 

предлог је да се 

наведени пројекат 

не подржи у 

захтеваном износу, 

већ у износу од 

200.000,00 динара. 

Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 

ревидирани буџет 

у складу са 
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предложеним 

износом. 

7. 

ДОО „Adria media 

magazine“ Београд 

National geographic 

Srbija 

Од Римског 

царства до XX 

века – слојеви 

прошлости у 

камену – 

Архитектура града 

Чачка 

У пројекту су 

јасно дефинисане 

и идентификоване 

потребе циљних 

група, а видљива 

је и усклађеност 

планираних 

активности са 

циљевима и 

очекиваним 

резултатима 

пројекта. 

Изводљивост 

плана је детаљно 

разрађена и 

заступљен је 

иновативни 

елемент (члан 18. 

став 1. тачка 1. 

алинеја 4. и 5. и 

тачка 2. алинеја 1 

и 4 Правилника).  

За реализацију 

пројекта додељено 

је 100.000,00 

динара. 

Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 

ревидирани буџет 

у складу са 

предложеним 

износом. 

8. 

ДОО „Вести и 

радио“ Ужице   
Вести 

Српска Света Гора 

– благодети у 

меандрима 

Западне Мораве 

Имајући у виду 

значај наведене 

теме и циљ 

пројекта Комисија 

је става да исти 

треба подржати 

ипак како у самој 

пријави нису 

наведени значај и 

активности за 

реализацију 

пројекта предлог је 

да се додели 

минимални износ 

од 100.000,00 

динара. 

Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 
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ревидирани буџет 

у складу са 

предложеним 

износом. 

9. 

Удружење 

„Рефлектор“ Чачак 
Рефлектор Српска Света Гора 

Наведени пројекат 

допринеће вишем 

степену 

информисања како 

примарних тако и 

секундарних 

циљних група. 

Имајући у виду да 

је темом 

обухваћен 

туристички 

потенцијал верско 

културно 

историјско наслеђе 

активности 

пројекта су добро 

планиране и у 

складу су са 

очекиваним 

резултатима. 

Комисија 

предлаже да се 

наведени пројекат 

подржи са 

350.000,00 динара. 

Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 

ревидирани буџет 

у складу са 

предложеним 

износом. 

10. 

Удружење „Пулс 

медија“ Чачак 
Медиа портал Један живот имаш 

Циљ пројекта и 

циљне групе су 

јасно постављени 

и детаљно 

разрађени. Опис 

активности и 

резултати као и 

план реализације 

указују на 

изводљивост и 

оправданост 

пројекта. 

Предложене 

пројектне 

активности 

гарантују 

остварење јавног 

интереса у области 

јавног 
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информисања., 

дефинисаним 

чланом 15. Закона 

о јавном 

информисању 

медија. Комисија 

предлаже да се 

наведени пројекат 

подржи са износом 

од 400.000,00 

динара. 

Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 

ревидирани буџет 

у складу са 

предложеним 

износом. 

11. 

ДОО „ЧА МТВ 

телевизија“ Чачак 

продукција (Моја 

ТВ) 

Наши корени, да 

се памте, да се не 

забораве… 

Наведени пројекат 

је у складу са 

наменом конкурса 

и критеријума из 

члана 18. став 1. 

тачка 1 и 2. 

Правилника и то  

мером у којој је 

пројектна 

активност подобна 

да оствари јавни 

интерес у области 

јавног 

информисања. 

Комисија 

предлаже да се 

пројекат подржи у 

износ од 

500.000,00 динара. 

Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 

ревидирани буџет 

у складу са 

предложеним 

износом. 

12. 

Веб портали 

„Кабларнет“ Чачак 
Кабларнет Еко путоказ 

У оквиру мере у 

којој је 

предложена 

пројекта активност 

је подобна да 

оствари јавни 

интерес у области 

информисања. 

Посебну вредност 

пројекту дају 

иновативни 
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елементи кроз 

тематске приказе 

проблема 

развноврсност и 

детаљну 

разрађеност тема 

за идентификацију 

циљних група и 

скретање пажње на 

значај теме. Захтев 

за суфинансирање 

пројекта није 

прихваћен у 

целини. Комисија 

предлаже да се 

пројекат подржи у 

износу од 

200.000,00 динара. 

Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 

ревидирани буџет 

у складу са 

предложеним 

износом. 

13. 

Студио за видео 

продукцију „Ганис 

032“ Чачак 

Продукција ( 

Телевизија 

Телемарк) 

 

ТВ емисија МО 

спорт 

У пројекту ТВ 

емисија МО спорт 

јасно су 

дефинисани циљ и 

циљне групе. 

Допринеће 

правовременом 

информисаности 

грађана што у 

потпуности 

одговара намени 

конкурса. Такође 

тема је значајна 

како за примарне 

тако секундарне 

циљне групе. 

Комисија 

предлаже да се 

пројекат подржи у 

износу од 

100.000,00 динара. 

Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 

ревидирани буџет 

у складу са 

предложеним 

износом. 
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14. 

Фотографске 

услуге „Lejča 

photography“ Чачак   

Presslider 
Чачак синоним за 

кошарку 

Усклађеност 

планираних 

активности са 

циљевима и 

очекиваним 

резултатима није 

на потребном 

нивоу. 

Реализацијом 

пројекта не би се 

остварио утицај на 

квалитет 

информисања, па 

је Комисија 

одлучила да 

пројекат подржи 

са износом од 

200.000,00 динара, 

јер је пружено 

јасно усмерење 

чиме ће се 

пројекат бавити.  

Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 

ревидирани буџет 

у складу са 

предложеним 

износом. 

15. 

Маркетинг 

агенција „West 

media press“ Ужице 

www.zapadneinfo.net Млади мењају свет 

Циљ пројекта и 

циљне групе јасно 

су постављени и 

детаљно 

разрађени. Опис 

активности, 

резултати и план 

реализације 

указују на 

изводљивост и 

оправданост 

пројекта. Захтев за 

суфинансирање 

пројекта није 

прихваћен у 

целини. За 

реализацију 

пројекта додељено 

је 100.000,00 

динара. 

Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 

ревидирани буџет 

у складу са 

предложеним 
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износом. 

16. 

Центар за 

информисање, 

културу и развој 

демократије 

„Директива“ Чачак 

Морава инфо 
Изазови чачанског 

здравства 

Наведени пројекат 

усклађен је са 

наведеним 

потребема а 

приоритетима 

циљних група и 

јасно су 

дефинисане 

њихове потребе      

(члан 18. став 1. 

тачка 1. алинеја 3. 

и 4. Правилника). 

Буџет пројекта је 

добро 

избалансиран. 

Захтев за 

суфинансирање 

пројекта није 

прихваћен у 

целини. За 

реализацију 

пројекта додељено 

је 660.000,00 

динара. 

Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 

ревидирани буџет 

у складу са 

предложеним 

износом. 

17. 

ДОО „Озон медиа“ 

Чачак 
Чачанске новине 

Управљање 

чачанским 

отпадом 

Подносилац 

пројекта планирао 

је да кроз 12 

текстова 

допринесе 

успостављању 

свеобухватног 

система 

управљања 

комуналним 

водама и 

комуналним 

отпадом на 

територији града, 

као кључним 

мерама заштите 

водотокова и 

земљишта. 

Имајући у виду 

значај теме као и 

да је у питању 
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наставак пројекта 

започетког у 2021. 

години, Комисија 

сматра да исти 

треба да буде 

подржан. Захтев за 

суфинансирање 

пројекта није 

прихваћен у 

целини. За 

реализацију 

пројекта додељено 

је 550.000,00 

динара. 

Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 

ревидирани буџет 

у складу са 

предложеним 

износом. 

18.  

ДОО „Озон медиа“ 

Чачак 
Озон пресс 

Каква је будућност 

српског 

Наведени пројекат 

је у складу са 

наменом конкурса 

и критеријумима 

из члана 18. став 1. 

тачка 1. и 2. 

Правилника и том 

мером у којој је 

пројектна 

активност подобна 

да оствари јавни 

интерес у области 

јавног 

информисања и 

мером пружања 

гаранције веће 

привржености 

професионалним и 

етичким 

медијским 

стандардима. 

Захтев за 

суфинансирање 

пројекта није 

прихваћен у 

целини. За 

реализацију 

пројекта додељено 

је 400.000,00 

динара. 

Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 

ревидирани буџет 



 18 

у складу са 

предложеним 

износом. 

19. 

ДОО „Чачански 

глас“ Чачак 
Ча глас 

Прва престоница 

културе – 

баштиник нових 

вредности 

Тема пројекта је 

информисање 

грађана о 

богатству броја 

културних 

садржаја у Чачку, 

а сврха је да се 

јавност, а посебно 

школска и 

студентска 

популација боље 

упознају са 

значајем културе 

Чачка и Западне 

Србије у 

остварењу 

културне мисије. 

Буџет је реално 

постављен са 

економском 

оправданошћу у 

односу на циљ и 

пројектне 

активности (члан 

18. став 1. тачка 4. 

алинеја 2. 

Правилника). 

Ценећи буџет и 

оправданост 

трошкова пројекта, 

предлог је да се 

пројекта не 

подржи у 

захтеваном износу, 

већ у износу од 

500.000,00 динара. 

Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 

ревидирани буџет 

у складу са 

предложеним 

износом.  

20. 

ДОО „Чачански 

глас“ Чачак 
Чачански глас 

Млади и 

предузетништво – 

створи посао за 

себе 

У пројекту је 

заступљен 

иноватини елемент 

као и новинарско 

истражвачки 

приступ. Пројекат 

је усклађен са 

реалним 

проблемима, 
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потребама и 

приоритетима 

циљних група које 

су јасно 

дефинисане. 

Предлог Комисије 

је да се наведен 

пројекат подржи 

износом од 

500.000,00 динара. 

Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 

ревидирани буџет 

у складу са 

предложеним 

износом. 

21. 

Телевизија 

„Галаксија 32“ 

ДОО Чачак 

ТВ Галаксија 32 

 

ТВ информатор – 

локалне 

информације, за 

локалну 

заједницу! 

Аплицирани 

пројекат садржи 

иновативне 

елементе, као и 

новинарско 

истраживачки 

приступ. Разрађен 

је и изводљив план 

реализације 

пројекта, док је 

уочљиво да ће 

бити позитивних 

ефеката пројекта 

након окончања 

подршке (члан 18. 

став 1. тачка 4. 

алинеја 2. 

Правилника).  

Сврха пројекта је 

усмерена ка 

промени свести и 

могућностима 

личног развоја у 

складу са 

Стратегијом 

развоја локалне 

самоуправе. 

Предлог Комисије 

је да се наведени 

пројекат подржи 

износом од 

3.000.000,00 

динара. 

Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 

ревидирани буџет 

у складу са 
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предложеним 

износом. 

22. 

Кинематографија и 

видео производња 

„Алвес“ Чачак 

 

Продукција (ТВ 

Галаксија 32) 

Зависност деце од 

интернета – како 

спречити али и 

лечити 

Тема пројекта је од 

изузетног значаја. 

Усклађен је са 

реалним 

проблемима, 

потребама и 

приоритетима 

циљних група. 

Примећен је и 

новинарско 

истраживачки 

приступ. Мерљиви 

су индикатори 

који омогућавају 

праћење 

реализације 

пројекта, као и 

њен план. 

Позитивни ефекти 

пројекта биће 

настављени и 

након окончања 

финансијске 

подршке. Предлог 

Комисије да се 

наведени пројекат 

подржи износом 

од 200.000,00 

динара. 

Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 

ревидирани буџет 

у складу са 

предложеним 

износом. 

23. 

Агенција за 

производњу аудио-

визуелних 

производа „AVN+ 

production“ Чачак 

Продукција (ТВ 

Галаксија 32 

БТВ) 

 

Од бање до бање – 

Чачак 

Пројекат је добро 

тематски 

конципиран и 

доприноси вишем 

степену 

информисања 

грађана Чачка и 

промоцији 

туристичког 

потенцијала овог 

краја. Активности 

пројекта су добро 

планиране у 

складу са 

очекиваним 

резултатима и 
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потребама циљне 

групе. Предлог 

Комисије је да се 

наведени пројекат 

подржи у износ од 

400.000,00 динара. 

Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 

ревидирани буџет 

у складу са 

предложеним 

износом. 

24. 

Кинематографија и 

видео производња 

„Агро антена“ 

Чачак 

Продукција (БТВ) 

 
Тв серијал Наше 

село...наша прича 

Пројекат је од 

изузетне важности 

за развој 

пољопривреде и 

економије као 

један од 

исплативих 

послова за 

приватне 

пољопривредне 

произвођаче и за 

средину у којој  

живе. Степен 

организационих и 

управљачких 

способности 

предлагача 

пројекта као и 

поседовање 

неопходних 

ресурса за 

реализацију 

пројекта, уверавају 

Комисију у само 

спровођење 

пројекта. Такође, 

заступљен је 

иновативни 

елемент у пројекту 

као и новинарско 

истраживачки 

приступ. У складу 

са чланом 18. став 

2. тачка 4. алинеја 

1. и 2. Правилника 

ценећи буџет и 

оправданост 

пројекта предлог је 

да се наведени 

пројекат не 

подржи у 

траженом износу 
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већ са 300.000,00 

динара. 

Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 

ревидирани буџет 

у складу са 

предложеним 

износом. 

25. 

ДОО „Студио 

Џокер“ Чачак 
Радио Џокер 

Буђење еколошке 

свести 

У оквиру мере у 

којој је 

предложена 

пројектна 

активности 

подобна да 

оствари јавни 

интерес у области 

јавног 

информисања 

посебну вредност 

пројекту даје 

мерљивост 

индикатора који 

омогућавају 

праћење 

реализације 

пројекта, 

разрађеност и 

изводљивост плана 

реализације као и 

висок ниво 

стручних и 

професионалних 

референци 

предлагача који 

одговарају 

предложеним 

циљевима и 

активностима 

пројекта (члан 18. 

тачка 2. алинеја 3. 

и 4., тачка 3. 

алинеја 3. 

Правилника). 

Предлаже да се 

наведени пројекат 

са износом од 

350.000,00 динара.  

Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 

ревидирани буџет 

у складу са 

предложеним 

износом. 
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26. 

Удружење Унија 

младих Чачак 
Директ 

Фокус на Чачак 

2.0 

Аплицирани 

пројекат садржи 

иновативне 

елементе, као и 

новинарско 

истраживачки 

приступ. Разрађен 

је и изводљив план 

реализације 

пројекта док је 

уочљиво да ће 

бити позитивних 

ефеката пројекта 

након окончања 

подршке (члан 18. 

став 1. тачка 2. 

алинеја 4. и 5. 

Правилника). Став 

Комисије је да 

наведени пројекат 

подржи износом 

од 400.000,00 

динара. 

Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 

ревидирани буџет 

у складу са 

предложеним 

износом. 

27. 

Кинематографија и 

видео производња 

„Агро караван ср 

продукција“ Чачак 

Продукција   (ТВ 

Галаксија 32, БТВ) 
Агрокараван - 

Љубић 

Апликант поседује 

неопходне ресурсе 

за реализацију 

пројекта. Такође, 

заступљен је 

иновативни 

елемент као и 

новинарско 

истраживачки 

приступ (члан 18. 

став 1. тачка 1. 

алинеја 5. 

Правилника). Став 

Комисије је да 

наведени пројекат 

подржи износом 

од 400.000,00 

динара. 

Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 

ревидирани буџет 

у складу са 

предложеним 

износом. 
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28. 

Удружење «Савез 

Срба из региона» 

Београд 

Српско коло Српско коло Чачак 

Наведени пројекат 

је у складу са 

наменом средстава 

из јавног позива. 

Увидом у 

документацију 

дошло се до 

закључка да 

пројекат остварује 

јавни интерес у 

области јавног 

информисања. 

Идентификоване 

су и јасно 

дефинисане 

потребе циљних 

група за град 

Чачак. Предлог је 

да се укупно 

тражени износ од 

404.500,00 динара 

не додели већ 

100.000,00 динара 

с тим што је 

подносилац 

пројекта дужан да 

достави 

ревидирани буџет 

и трошкове 

прилагоди 

предложеном 

износу.  

29. 

ДОО „Конзум лав“  

Ужице 

Информативни 

портал 

www.infopress.rs 

Мере и активности 

јавних предузећа 

на територији 

града Чачка 

Пројекат је 

усклађен са 

реалним 

проблемима, 

потребама и 

приоритетима 

циљних група. 

Индикатори 

мерљивости 

омогућавају 

праћење 

реализације 

пројекта. Буџет је 

предимензиониран 

и став Комисије је 

да се подржи 

износом од 

200.000,00 динара. 

Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 

ревидирани буџет 

у складу са 
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предложеним 

износом. 

30. 

 

ДОО „Конзум лав“  

Ужице 
Телеспорт 

Стратегија 

развоја школског 

спорта у граду 

Чачку 

У пројекту је 

заступљен 

иновативни 

елемент, као и 

новинарско 

истраживачки 

приступ, 

индикатори који 

омогужавају 

праћење 

реализације 

пројекта су 

мерљиви. Предлог 

буџета није у 

потпуности 

економски 

оправдан у односу 

на пројектне 

активности и број 

медијских 

садржаја, с тога 

Комисија 

предлаже да се не 

подржи у 

захтеваном износу 

од 600.000,00 

динара, већ у 

износу од 

100.000,00 динара. 

Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 

ревидирани буџет 

у складу са 

предложеним 

износом. 

31. 

ДОО „Конзум лав“  

Ужице 
ТВ Лав+ 

Чачак, као 

престоница 

привредног и 

културног развоја 

у западној Србији 

У пројекту је 

заступљен 

иновативни 

елемент, као и 

новинарско 

истраживачки 

приступ. Усклађен 

је са реалним 

проблемима, 

потребама и 

приоритетима 

циљних група које 

су јасно 

идентификоване и 

дефинисане (члан 

18. став 1. тачка 1. 
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алинеје 5, 3 и 4. 

Правилника). Став 

Комисије је да се 

наведени пројекат 

подржи у износу 

од 3.100.000,00 

динара. 

Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 

ревидирани буџет 

у складу са 

предложеним 

износом. 

32. 

ДОО “Televizija 

GM plus cable“ 

Горњи Милановац 

ТВ ГМ плус Култура побеђује 

Пројекат 

доприноси 

подизању нивоа 

свести целокупне 

јавности Чачка и 

Моравичког 

округа о 

познавању 

музичке културе, 

историје и 

очувања културног 

идентитета рок 

музике. Пројекат 

је у складу са 

наменом конкурса 

и индикатори су 

мерљиви. 

Комисија 

предлаже да се 

наведени пројекат 

подржи износом 

од 250.000,00 

динара. 

Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 

ревидирани буџет 

у складу са 

предложеним 

износом. 

33. 

ДОО „Студио М“ 

Чачак 
Радио Џенарика 

На путу ка 

развијеном 

инклузивном 

друштву -  где смо 

данас, а чему 

тежимо 

Пројекат се бави 

инклузијом 

рањивих група и 

оснаживањем 

њихових 

породица. Тема 

пројекта је од 

великог значаја за 

остваривање 

хуманизације 

друштвене 
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заједнице, посебно 

у најмлађој 

старосној групи. 

Циљне групе су 

прецизно 

дефинисане, а 

циљеви пројекта 

усмерени на 

подизање 

информисаности о 

потреби и значају 

инклузије. Став 

Комисије је да 

наведени пројекат 

подржи износом 

од 450.000,00 

динара. 

Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 

ревидирани буџет 

у складу са 

предложеним 

износом. 

34. 

ДОО „Телевизија 

Телемарк“ Чачак 

Регионалневести.нет 

 

Серијал текстова 

са пратећим 

мултимедијалним 

садржајем о 

инклузији кроз 

спорт: Ајмо, ајде 

сви у напад за 

инклузију 

Пројекат 

доприноси развоју 

медијског 

плуларизма, 

развоју људских 

права и 

истинитом, 

непристрасном, 

правовременом и 

потпуном 

информисању 

грађана што у 

потпуности 

одговара намени 

конкурса и јавном 

интересу 

дефинисаним 

чланом 15. Закона. 

Пројекат је делом 

изводљив са 

степена развојне и 

финансијске 

одрживости 

пројекта и 

разрађености и 

изводљивости 

плана пројекта. 

Став Комисије је 

да се наведени 

пројекат подржи у 

износу од 
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300.000,00 динара. 

Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 

ревидирани буџет 

у складу са 

предложеним 

износом. 

35. 

ДОО „Телевизија 

Телемарк“ Чачак 
Телевизија Телемарк 

Серијал емисија о 

актуелностима из 

света 

пољопривреде - 

Време за семе 

У оквиру мере у 

којој је 

предложена 

пројектна 

активност подобна 

да оствари јавни 

интерес у области 

јавног 

информисања 

посебну вредност 

пројекту даје 

новинарско 

истраживачки 

приступ, 

мерљивост 

индикатора, који 

омогућавају 

праћење 

реализације 

пројекта, 

разрађености и 

изводљивости 

плана реализације 

пројекта и висок 

ниво стручних и 

професионалих 

референци 

предлагача 

пројекта који 

одговарају 

предложеним 

циљевима и 

активностима 

пројекта ( члан 18. 

став 1. тачка 1. 

алинеја 5. тачка 2. 

алинеја 3 и 4., 

тачка 3. алинеја 3. 

Правилника, у 

складу са чланом 

18. став 1. тачка 4. 

алинеја 2. 

Правилника). 

Ценећи буџет и 

оправданост 

трошкова пројекта 

предлог је да се 
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наведени пројекат 

подржи у 

траженом износу 

од 3.476.000,00 

динара.  

36. 

Синдикат новинара 

Србије Београд 
СИНОС 

Једнаки – 

запошљавање теже 

запошљивих лица 

у Чачку 

Пројекат 

делимично 

испуњава намену 

конкурса. Пројекат 

се бави инклузијом 

ОСИ и 

оснаживањем 

њихових 

породица. Буџет је 

добро 

избалансиран. 

Комисија 

предлаже да се 

подржи износом 

од 100.000,00 

динара. 

Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 

ревидирани буџет 

у складу са 

предложеним 

износом. 

37. 

Агенција за 

изнајмљивање радио, 

телевизијске и 

телекомуникационе 

опреме, рекламу и 

пропаганду „Звуци 

галаксије“ Чачак 

Продукција (ТВ 

Галаксија 32) 

 

КК Борац - 

чачанска 

кошаркашка 

правила 

Пројекат испуњава 

критеријуме из 

јавног позива а 

Комисија нарочито 

истиче значај 

пројекта за 

остваривање 

јавног интереса, 

као и значај 

пројекта са 

становништа 

заступљености 

новинарско 

истраживачког 

приступа. 

Комисија истиче 

усклађености 

планираних 

активности са 

циљевима, 

очекиваних 

резултат и 

потребама циљних 

група. У том 

смислу пројекат 

нуди прецизан и 

разрађен буџет 
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који показује 

усклађеност 

предвиђеног 

трошка са 

пројектним 

активностима. 

Захтев за 

суфинансирање 

пројекта није 

прихваћен у 

целини. За 

реализацију 

пројекта Комисија 

је предложила 

износ од 

400.000,00 динара. 

Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 

ревидирани буџет 

у складу са 

предложеним 

износом. 

38. 

Кинематографија и 

видео производња 

„Агро јасик 

продукција“ Чачак 

Продукција (ТВ 

Галаксија 32) 

 

Културни пресек 

недеље 

Пројекат добро 

конципиран и 

разрађен кроз 

детаљан опис 

пројектних 

активности. 

Подносилац 

пројекта поседује 

капацитете са 

становишта 

неопходних 

ресурса за његову 

реализацију са 

добро 

образложеним 

планираним 

активностима и 

уравнотеженим 

буџетом. 

Предлагач је веома 

добро образложио 

начин реализације 

и економску 

оправданост 

пројекта. Захтев за 

суфинансирање 

пројекта није 

прихваћен у 

целини па је за 

његову 

реализацију 

предложен износ 
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од 150.000,00 

динара. 

Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 

ревидирани буџет 

у складу са 

предложеним 

износом. 

39. 

ДОО „Све на 

длану“ Чачак 
БТВ 

Добро дошли – 

разговор са 

поводом 

Утврђено је да 

пројекат Све на 

длану има значај 

са становишта 

остваривања 

јавног интереса у 

области јавног 

информисања и 

усклађен је са 

реалним 

проблемима, 

потребама и 

приоритетима 

циљних група. 

Захтев за 

суфинансирање 

пројекта није 

прихваћен у 

целини, а за 

његову реализациу 

предлаже се 

суфинансирање у 

износу од 

150.000,00 динара. 

Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 

ревидирани буџет 

у складу са 

предложеним 

износом. 

40. 

Удружење „145. 

генерација 

чачанске 

гимназије“ Чачак 

Чачански меркур 

Оријентациона 

компарација 

уметничког 

система ствараоци 

– галеристи: 

Глобална светска 

сцена у поређењу 

са локалном 

ситуацијом у 

Србији и Чачку 

Утврђено је да 

пројекат 

Удружења „145. 

генерација 

чачанске 

гимназије“ Чачак 

испуњава намену 

конкурса. Пројекат 

сагледава 

остваривост датих 

резултата који су 

дефинисани. 

Имајући у виду 

планирани број 

активности и 
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медијских 

садржаја Комисија 

предлаже 

Градском већу 

града Чачка да 

поменути пројекат 

суфинансира 

износом од 

100.000,00 динара. 

Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 

ревидирани буџет 

у складу са 

предложеним 

износом. 

41. 

ДОО „Matrix 

media“ Чачак 

Продукција (ТВ 

Галаксија 32) 
Са Овчара и 

Каблара 

Пројекат „Matrix 

media“ Чачак под 

називом „Са 

Овчара и Каблара“ 

афирмише здраве 

стилове живота 

што је један од 

циљева дефинисан 

јавним конкурсом. 

Пројекат 

идентификује и 

јасно дефинише 

потребе циљне 

групе, прецизно 

разрађеним 

буџетом показује 

усклађеност 

предвиђеног 

трошка са 

пројектним 

активностима. 

Предлагач 

пројекта 

располаже 

капаицитета за 

његову успешну 

реализацију. 

Захтев за 

суфинансирање 

пројекта није 

прихваћен у 

целини. За његову 

реализацију 

предлаже се износ 

од 500.000,00 

динара. 

Подносилац 

пројекта је у 
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обавези да достави 

ревидирани буџет 

у складу са 

предложеним 

износом. 

42. 

Студио за видео 

продукцију и 

фотографске 

услуге „Бус плус“ 

Чачак 

продукција (ТВ 

Телемарк) 

Ћирилица – 

савршен српски 

код 

Добро урађена и 

врло детаљно 

анализирана 

главна тема 

пројекта – 

„Ћирилица – 

савршен српски 

код“ предлагач је 

овој теми пришао 

ауторитативно и 

аналитички 

одговарајући тако 

основним 

циљевима 

конкурса за 

суфинансирање 

пројеката јавног 

информисања. 

Предлагач има 

потребне 

капацитете за 

реализацију 

пројекта  као и 

економску 

оправданост 

предлога буџета у 

односу на циљ и 

пројектне 

активности. Захтев 

за суфинансирање 

пројекта није 

прихваћен у 

целини. За 

реализацију 

пројекта предлаже 

се износ од 

200.000,00 динара. 

Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 

ревидирани буџет 

у складу са 

предложеним 

износом. 

43. 

Веб портал „Топ-

медија“ Липовац 
Топпресс 

Воћарство 

чачанског краја 

Обзиром на 

капацитете, 

географске и 

климатске одлике 

и респектабилну 

традицију, 
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подручје Чачка је 

изразито воћарски 

крај што 

препознаје и веб 

портал „Топ– 

медија“ Липовац у 

коректно урађеном 

пројекту 

„Воћарство 

чачанског краја“. 

Стална едукација 

воћара је 

несумњива 

потреба и то је, уз 

остало, главни 

циљ Пројекта. 

Значај пројекта је 

детаљно истакнут 

као и његов циљ. 

Подносилац 

пројекат није 

пружио доказе о 

оптималним 

капацитетима за 

реализацију 

обимног пројекта 

од 50 медијских 

садржаја у кратком 

временском 

периоду. С тога 

Комисија 

предлаже 

делимично 

прихватање 

пројекта и његово 

суфинансирање у 

износу од 

250.000,00 динара. 

Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 

ревидирани буџет 

у складу са 

предложеним 

износом. 

44. 

Снимање и 

издавање звучних 

записа и музике 

“Куминес“ 

Пријевор 

Звуци Србије  

 

Музички 

композитори 

чачанског краја 

Пројекат 

„Музички 

композитори 

чачанског краја“ 

доприноси 

остваривању 

јавног интереса у 

области јавног 

информисања. 

Идеја одговара 
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програмским 

идејама Конкурса. 

Добро су 

усклађени опис, 

значај и циљ 

пројекта. Буџет 

пројекта је 

избалансиран. 

Захтев за 

суфинансирање је 

нереалан обзиром 

на кадровске 

капацитете, па 

Комисија 

предлаже 

ревидирани износ 

од  100.000,00 

динара. 

Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 

ревидирани буџет 

у складу са 

предложеним 

износом. 

45. 

Студио за фото, 

видео и пост 

продукцију „4н 

студио“ Чачак 

4н 

Радна терапија као 

процес који 

помаже здрављу и 

одржава 

самосталност ОСИ 

Тема одабрана и 

добро описана уз 

иновативност да се 

пројекат реализује 

и на знаковном 

језику. Разумљиво, 

јер се пројекат 

бави инвалидним 

лицима. Уз добар 

опис, чиме је 

потврђен значај 

пројекта са 

становништа 

остваривања 

јавног интереса у 

области јавног 

информисања, 

предлагач је добро 

ускладио циљ са 

описом и значајем 

пројекта. Захтев за 

суфинансирање 

није у целини 

прихватљив па 

Комисија 

предлаже 

Градском већу да 

пројекат 

суфинансира 

ревидираним 
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износом од 

550.000,00 динара. 

Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 

ревидирани буџет 

у складу са 

предложеним 

износом. 

46. 

ДОО „Чворак“ 

Чачак 
Чворак вести 

Радмила, Соња, 

Пуриша…да ли 

смо их заборавили 

Пројекат ДОО 

„Чворак“ 

испуњава 

критеријуме 

Конкурса. Опис 

пројекта штур и 

конфузан и 

обилује бројним 

техничким 

недостацима, што 

је био разлог да 

Комисија одбије 

суфинсирање 

пројекта у целини 

и предложи 

Градском већу да 

овај пројекат 

суфинансира са 

100.000,00 динара. 

Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 

ревидирани буџет 

у складу са 

предложеним 

износом. 

47. 

Центар за 

истраживачко 

новинарство Чачак 

Шпијунка 
Сигуран повратак 

кући 

Центар за 

истраживачко 

новинарство је 

конкурисало 

пројектом 

„Сигуран повратак 

кући“. Пројекат је 

настао као 

реакција на 

трагичан епилог 

недавне 

саобраћајне 

несреће са 

великим бројем 

настрадалих. 

Неоспоран је 

значај теме као и 

план њене обраде. 

Овај пројекат има 

јасан план 
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реализације 

активности. 

Задатак је 

оптимално 

постављен а 

анализа ризика 

предвиђа план 

како да се ризици 

предупреде. 

Подносилац 

пројекта нема 

стално запослених 

ни хонорарних 

сарадника па 

Комисија 

предлаже да се 

суфнансира са 

износом од 

450.000,00 динара. 

Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 

ревидирани буџет 

у складу са 

предложеним 

износом. 

48. 

Агенција за 

маркетинг и 

промоцију „Mix pro 

amp“ Чачак 

Amp press 

Дигитални 

маркетинг у 

служби промоције 

града Чачка 

Интересантна 

тема, задатак 

реално постављен. 

Опис пројекта и 

начин реализације 

су у складу са 

постављеним 

циљевима. Веома 

скроман број 

посета веб 

странице на 

месечном ниову, 

тек око 10 хиљада, 

па имајући и то у 

виду, Комисија 

предлаже 

Градском већу да 

овај пројекат 

подржи са 

ревидираним 

износом од 

550.000,00 динара. 

Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 

ревидирани буџет 

у складу са 

предложеним 

износом. 
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49. 

Делатност 

новинских агенција 

„Ин-медиа.нет“ 

Чачак 

регионална 

информативна 

новинска агенција 

рина 

 

Плодне њиве 

воћњаци злата 

вредни: Развој 

пољопривреде од 

кључног значаја за 

Чачак и Чачане 

Пројекат значајан 

са становишта 

намене конкурса 

као и 

идентификовани и 

јасно дефинисаних 

потреба циљних 

група. Предлагач 

пружио доказе о 

поседовању 

капацитета за 

реализацију 

пројекта. Добро су 

образложене 

планиране 

активности. 

Предвиђене су 

потешкоће које се 

могу јавити у току 

реализације 

пројекта, као и 

мере за њихово 

превазилажење. 

Пошто пројекат 

нуди релативно 

скроман број 

медијских 

садржаја, 

предлажемо 

Градском већу 

града Чачка да за 

реализацију овог 

пројекта додели 

ревидирани износ 

од 1.114.000,00 

динара. 

Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 

ревидирани буџет 

у складу са 

предложеним 

износом. 

50. 

Привредно 

друштво “ГЗС“ 

Чачак 

Глас западне Србије 

 

Локална 

инфраструктурна 

мапа града Чачка 

Пројекат 

доприноси 

остваривању 

јавног интреса у 

области јавног 

информисања. 

Бави се једном од 

приоритетних 

области конкурса, 

добро 

препознајући 

проблеме и 
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потребе циљне 

групе. Веома 

вешто су 

усклађени опис, 

значај и циљ 

пројекта. 

Предлагач је добро 

уочио одрживост 

пројекта и 

образложио 

планиране 

активности. Захтев 

за суфинансирање 

овог пројекта 

прихваћен је у 

целини у износу 

од 1.500.000,00 

динара.  

51. 

ДОО „Radio 

Xanadu“ Чачак 
Омладински портал Не брже од живота 

Пројекат „Не брже 

од живота“ 

доприноси 

остваривању 

намене, а значајан 

је и са аспекта 

идентификованих 

и јасних потреба 

циљних група, те 

доприноси 

квалитету њиховог 

информисања. 

Предлагач 

пројекта поседује 

капацитете 

неопходне за 

његову 

реализацију. 

Планиране 

активности су 

усмерене на 

остваривање 

резултата пројекта. 

Буџет пројекта 

избалансиран. 

Захтев за 

суфинансирање 

није прихваћен у 

целини, а за 

његову реалицију 

предаже се 

ревидирани износ 

од 150.000,00 

динара. 

Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 
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ревидирани буџет 

у складу са 

предложеним 

износом. 

52. 

ДОО „Radio 

Xanadu“ Чачак 

Радио Клик ФМ 032 

100,8mhz 
Најбоље из Чачка 

Пројекат „Најбоље 

из Чачка“ 

доприноси 

остваривању 

јавног интереса у 

области јавног 

информисања. 

Реално је усклађен 

са проблемима, 

потребама и 

приоритетима 

циљних група које 

су добро 

дефинисане. 

Додатна вредност 

пројекта је 

укључивање 

циљне групе у 

реализацију 

предвиђених 

активности. Буџет 

пројекта je реално 

конципиран. 

Захтев за 

суфинансирање 

пројекта није 

прихваћен у 

целини. Комисија 

предлаже 

суфинансирање 

пројекта у 

ревидираном 

износу од 

100.000,00 динара. 

Подносилац 

пројекта је у 

обавези да достави 

ревидирани буџет 

у складу са 

предложеним 

износом. 
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