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Комисијa за оцену пројеката поднетих за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката 

производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2022. години (у даљем тексту: 

Комисија), именована Решењем о именовању чланова Комисије за оцену пројеката поднетих на Конкурс 

за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на 

територији општине Бечеј у 2022. години број II 400-68/2022 од 05.05.2022.године, за оцену пројеката и 

израду предлога о расподели средстава за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката 

производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2022. години (у даљем 

тексту:Конкурс), у складу са чланом 23. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник 

РС", бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење) и чланом 18. Правилника о суфинансирању 

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС", бр. 

16/16 и 8/17)  доноси: 

ПРЕДЛОГ О  

РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ  

Комисија предлаже расподелу средства за следеће пројекте:  

Рeдни брoj Пoднoсилaц приjaвe Нaзив прojeктa  Предложена средства 

1. Нoвoсaдскa TВ доо Нoви 

Сaд 

Приче из Бечеја 950.000,00 динара 

2. Moзaик дoo Бeчej  „Одлуке у име грађана 2022“   1.100.000,00 динара  

 

3. Инфo-НБ Нoви Бeчej „Бeчej онлајн 2“ 460.000,00 динара 

4. Бечејско удружење 

младих –БУM/портал 

„МојБечеј“  

„Објективно: 

Професионалним 

информисањем ка 

унапређењу квалитета 

живота грађана на 

територији општине Бечеј“ 

1.300.000,00 динара 

5.  ВТВ доо Субoтицa  „Кроз Бечеј“ 3.500.000,00 динара 

6. Цeнтaр зa трeнинг и 

eдукaциjу  Жабаљ 

„Ритам туризма општине 

Бечеј“ 

200.000,00 динара 



7. Meдиум дoo Бeчej „Причајмо отворено о јавним 

просторима!“ 

800.000,00 динара 

8. Моника Берчек, пр 

Агенција за консултантске 

активности „Cross Media 

Consulting“ Бечеј 

„Jутaрњи прoгрaм Накси 

Актив радија“ 

300.000,00 динара 

9. НИД Компанија „Новости“ 

АД 

“Добро дошли у Бечеј“ 390.000,00 динара  

У складу са чланом 22. став 9. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања (у даљем тексту: Правилник), Комисија даје следеће 
образложење 

1. Подносилац пријаве, Нoвoсaдскa TВ доо Нoви Сaд, Трг Слободе број 3, Нови Сад,  конкурисала 
је са предлогом пројекта „Приче из Бечеја“. Укупна вредност пројекта је 3.030.000,00 динара, од 
чега су 1.530.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 1.500.000,00 динара средства за која 
се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са наменом 
средстава из Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области 
јавног информисања у 2022. години (у даљем тексту: Конкурс) и у складу је са критеријумима из 
члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари 
јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености 
професионалним и етичким медијским стандардима.  

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 
области јавног информисања, пројектом се остварује јавни интерес у области јавног информисања 
становника на територији општине Бечеј и у складу је са наменом конкурса, посебну вредност 
пројекту даје тема привредног развоја, с обзиром на то да је ова општина препозната као 
општина повољна за привредна улагања (члан 18. став 1. тачка 1. алинеје 1. и 2. Правилника). У 
пројекту је мерљив степен утицаја на квалитет информисања циљних група, чије су потребе јасно 
идентификоване и дефинисане (члан 18. став 1. тачка 1. aлинеје 3 и 4. и тачка 2. алинеја 2 
Правилника).   

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и 
истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, што 
у  потпуности одговара намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. Закона.   

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост 
трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 1.500.000,00 
динара,  већ у износу од 950.000,00 динара.  

2. Подносилац пријаве, Мозаик доо Бечеј, Матије Гупца 43, Бечеј, конкурисао је са предлогом 
пројекта „Одлуке у име грађана 2022”. Укупна вредност пројекта је 2.341.000,00 динара, од чега 
су 476.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 1.865.000,00 динара средства за која се 
аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са наменом 
средстава из Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области 
јавног информисања у 2022. години (у даљем тексту: Конкурс)  и у складу је са критеријумима из 
члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари 
јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености 
професионалним и етичким медијским стандардима.  



У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 
области јавног информисања, пројекат је у складу са наменом конкурса, усклађен са реалним 
проблемима, потребама и приоритетима циљних група, у пројекту су идентификоване и јасно 
дефинисане потребе циљних група. Посебну вредност пројекту даје производња медијских 
садржаја на српском и мађарском језику и подизање нивоа свести о неопходности борбе против 
корупције у свим областима живота. Надаље, пројекат даје задовољавајући степен утицаја на 
квалитет информисања циљне групе којим ће бити остварен јавни интерес у области јавног 
информисања и добра је разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта (члан 18. став 
1. тачка 1. aлинеја 1,2,3 и 4. и тачка 2. алинеја 2. и 4. Правилника).   

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и 
истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, што 
у  потпуности одговара намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. Закона.   

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост 
трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 1.865.000,00 
динара,  већ у износу 1.100.000,00 динара. 

3. Подносилац пријаве, Инфо – НБ Нови Бечеј, Милорада Попова 1, Нови Бечеј, конкурисала је 
са предлогом пројекта „Бечеј онлајн 2“. Укупна вредност пројекта је 1.352.000,00 динара, од чега 
су 272.000,00 динара средства подносиоца пријаве а 1.080.000,00 динара средства за која се 
аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са наменом 
средстава из Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области 
јавног информисања у 2022. години (у даљем тексту: Конкурс) и у складу је са критеријумима из 
члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари 
јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености 
професионалним и етичким медијским стандардима.  

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 
области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје распрострањеност медија на целој 
територији Општине Бечеј. Пројекат је у складу са наменом конкурса, јасно су идентификоване 
потребе циљних група и план реализације пројектних активности је у складу са потребама и 
проблемима циљних група (члан 18. став 1. тачка 1. aлинеја 1, 2, 3. и 4, тачка 2. алинеје 1. и 4. 
Правилника).   

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и 
истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, што 
у  потпуности одговара намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. Закона.   

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост 
трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 1.080.000,00 
динара, већ у износу 460.000,00 динара. 

4. Подносилац пријаве,Бечејско удружење младих - БУМ Бечеј/ портал „Мој Бечеј“, Главна 47, 
Бечеј конкурисало је са предлогом пројекта “Објективно: Професионалним информисањем ка 
унапређењу квалитета живота грађана на територији општине Бечеј“. Укупна вредност пројекта 
је 3.021.200,00 динара, од чега су 635.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 
2.386.200,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. 
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Конкурса за суфинансирање пројеката 
производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2022. години (у даљем тексту: 
Конкурс) и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој 
је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером 
пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  



У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 
области јавног информисања, пројекат је усклађен са реалним проблемима, потребама и 
приоритетима циљних група, присутан је висок степен утицаја пројекта на квалитет 
информисања циљне групе, а посебну вредност пројекту даје подизање свести грађана општине 
Бечеј о транспарентности и одговорности локалне власти (члан 18. став 1. тачка 1. aлинеја 3. и 
тачка 2. алинеја 2. и 4. Правилника).   

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и 
истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, што 
у  потпуности одговара намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. Закона.   

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост 
трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 2.386.200,00 
динара, већ у износу 1.300.000,00 динара. 

5. Подносилац пријаве,  ВTВ д.о.о. Субoтицa, Арсенија Чарнојевићева број 3, Бечеј, конкурисао је 
са предлогом пројекта „Кроз Бечеј“. Укупна вредност пројекта је 7.000.000,00 динара, од чега су 
3.500.000,00 динара средства подносиоца пријаве а 3.500.000,00 динара средства за која се 
аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са наменом 
средстава из Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области 
јавног информисања у 2022. години (у даљем тексту: Конкурс) и у складу је са критеријумима из 
члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари 
јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености 
професионалним и етичким медијским стандардима.  

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 
области јавног информисања, пројектом се остварује јавни интерес у области јавног информисања 
становника на територији општине Бечеј и у складу је са наменом конкурса. Присутан је висок 
степен усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, 
потребе циљних група су идентификоване и јасно дефинисане, а присутна је и заступљеност 
иновативног елемента и новинарско истраживачког приступа. У пројекту су планиране 
активности усклађене са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група и 
присутан је висок степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе. Индикатори 
су мерљиви и омогућавају прађење реализације пројекта. План реализације пројекта је добро 
разрађен и изводљив, а присутна је развојна и финансијска одрживост пројекта. Посебну 
вредност пројекту даје истицање другачијих токова у друштвеном животу, јавним предузећима, 
јавним установама и невладином сектору након пандемије COVID вируса.  

Буџет пројекта је прецизан и добро разрађен и из њега се види усклађеност предвиђеног трошка 
са пројектним активностима, те је предлог буџета пројекта економски оправдан у односу на циљ 
и пројектне активности (члан 18. став 1. тачка 1. алинеје 1, 2 , 3, 4 и 5, тачка 2. алинеје 1, 2, 3, 4 и 
5 и тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника). 

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и 
истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, што 
у  потпуности одговара намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. Закона.   

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост 
трошкова пројекта, предлог је да се пројекат подржи у захтеваном износу од 3.500.000,00 
динара. 

6. Подносилац пријаве, Цeнтaр зa трeнинг и eдукaциjу  Жабаљ, Николе Тесле 31, Жабаљ, 
конкурисао је са предлогом пројекта „Ритам туризма општине Бечеј“. Укупна вредност пројекта 



је 880.000,00 динара, од чега су 176.000,00 динара средства подносиоца пријаве а 704.000,00 
динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат 
је у складу са наменом средстава из Конкурса за суфинансирање пројеката производње 
медијских садржаја из области јавног информисања у 2022. години (у даљем тексту: Конкурс) и у 
складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна 
активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања 
веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 
области јавног информисања, пројектом се остварује јавни интерес у области јавног информисања 
становника на територији општине Бечеј, јасно су дефинисане и идентификоване потребе циљних 
група, добра је разрађеност изводљивости плана реализације пројекта. Посебну вредност пројекту 
даје тема, која се односи на промоцију туристичких потенцијала ове војвођанске општине (члан 
18. став 1. тачка 1. алинеје 1, 2 , 3. и 4, тачка 2. алинеје 1, 2, и 4. Правилника). 

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и 
истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, што 
у  потпуности одговара намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. Закона.   

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост 
трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 704.000,00 
динара,  већ у износу 200.000,00 динара. 

7. Подносилац пријаве, Медиум доо Бечеј, Золтана Чуке 18, Бечеј, конкурисао је са предлогом 

пројекта „Причајмо отворено о јавним просторима“. Укупна вредност пројекта је 1.416.896,00 

динара, од чега су 283.379,2 динара средства подносиоца пријаве а 1.133.516,8 динара средства 

за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са 

наменом средстава из Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из 

области јавног информисања у 2022. години (у даљем тексту: Конкурс) и у складу је са 

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

подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће 

гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 
области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје укључивање грађана општине 
Бечеј у мапирање јавних простора. Пројектом се остварује јавни интерес у области јавног 
информисања становника на територији општине Бечеј и у складу је са наменом конкурса. Јасно су 
дефинисане и идентификоване потребе циљних група, а евидентна је заступљеност новинарско 
истраживачког приступа у пројекту (члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 1, 2, 4. и 5, тачка 2. алинеје 1. 
и 2. Правилника). 

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и 
истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, што 
у  потпуности одговара намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. Закона.   

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 1.133.516,80 

динара,  већ у износу 800.000,00 динара. 

8. Подносилац пријаве Моника Берчек, пр Агенција за консултантске активности „Cross 
Media Consulting“ Бечеј, Жилински Ендреа 67, Бечеј, конкурисала је са предлогом пројекта 



„Jутaрњи прoгрaм Накси Актив радија“. Укупна вредност пројекта је 2.021.000,00 динара, од чега 
су 421.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 1.600.000,00 динара средства за која се 
аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са наменом 
средстава из Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области 
јавног информисања у 2022. години (у даљем тексту: Конкурс) и у складу је са критеријумима из 
члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари 
јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености 
професионалним и етичким медијским стандардима. 

Пројектом се остварује јавни интерес у области јавног информисања становника на територији 

општине Бечеј и у складу је са наменом конкурса. 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. Апликант 

поседује неопходне ресурсе потребне за реализацију пројекта. Мерљив је степена утицаја 

пројекта на квалитет информисања циљне групе (члан 18. став 1. тачка 1 . алинеје 1. и 2, тачка 2. 

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

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и 
истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, што 
у  потпуности одговара намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. Закона.   

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост 
трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 1.600.000,00 
динара, већ у износу 300.000,00 динара. 

9. Подносилац пријаве,  НИД Компанија “Новости“АД, Трг Николе Пашића број 7, Београд , 
конкурисала је са предлогом пројекта „Добро дошли у Бечеј“. Укупна вредност пројекта је 
492.000,00 динара, од чега су 102.000,00 динара средства подносиоца пријаве а 390.000,00 
динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат 
је у складу са наменом средстава из Конкурса за суфинансирање пројеката производње 
медијских садржаја из области јавног информисања у 2022. години (у даљем тексту: Конкурс) и у 
складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна 
активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања 
веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

Пројектом се остварује јавни интерес у области јавног информисања становника на територији 
општине Бечеј и у складу је са наменом конкурса. У оквиру мере у којој је предложена пројектна 
активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, посебну вредност 
пројекту даје представљање туристичких и културних потенцијала општине Бечеј широј 
јавности. Присутан је висок степен усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и 
приоритетима циљних група, а потребе циљних група су идентификоване и јасно дефинисане. 
Присутна је заступљеност иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког 
приступа. Апликант поседује стручне и професионалне референце које одговарају предложеним 
циљевима и активностима пројекта (члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 1, 2, 3, 4 и 5, тачка 3. алинеја 
3. Правилника).   

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и 
истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, што 
у  потпуности одговара намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. Закона.   

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат подржи у захтеваном износу од 390.000,00 динара. 



 Комисија није предложила расподелу средстaва за следеће пројекте: 

Рeдни брoj Пoднoсилaц 

приjaвe 

Нaзив мeдиja Нaзив прojeктa  

1. „Днeвник-

пoљoприврeдник“ 

aд за новинско-

издавачку 

делатност Нoви 

Сaд 

Лист 

„Пoљoприврeдник“  

Здрава пољопривредна 

производња – здрава 

животна средина и 

становништво у Бечеју 

2. Фабрика слова доо 

Нови Сад 

Војвођански магазин „Представљамо Бечеј“ 

3. продукција SCTV PRODUCTION 

doo 

Дунав телевизија „Бечеј данас“ 

4. Дневник АД за 

новинско-

издавачку 

делатност Нови 

Сад 

Ревија Добро јутро Женско предузетништво у 

сфери производње хране 

5. Дeлтa тeлeвизиja 

дoo, Нoви Сaд 

Дeлтa TВ „Бечеј са четири насеља на 

длану “ 

6. Ивана Кнежевић 

ПР Издавачка 

делатност 

Објектив Медиа НС 

Objektiv24.rs „Са привредом на ти – Бечеј“ 

7. продукција  DVP PRODUKCIJA DNEVNIK „Јавни интерес у општини 

Бечеј “  

8. Meдиум дoo Бeчej  Бeчejски дaни - online „Бечејски КултурНет” 

9. Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу 

ApaOne Нови Сад 

www.biznisvesti.rs Бечеј- Развој  

У складу са чланом 22. став 9. Правилника, Комисија даје следеће образложење за неприхватање 
пројеката: 

1. Подносилац пријаве, ДНЕВНИК-ПОЉОПРИВРЕДНИК AКЦИОНAРСКО ДРУШТВО ЗA 

НОВИНСКО-ИЗДAВAЧКУ ДЕЛAТНОСТ НОВИ СAД, Булевар ослобођења 81, Нови Сад, 

конкурисало је са предлогом пројекта „Здрава пољопривредна производња – здрава животна 

средина и становништво у Бечеју“. Укупна вредност пројекта је 1.500.000,00 динара, од чега су 

300.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 1.200.000,00 динара средства за која се 

аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са наменом 

средстава из Конкурса и у складу је са  критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: 



мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским 

стандардима.  

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријуме из члана 18. став. 1 тачка 1. алинеје 2, 3. 

и 5. Правилника и то: пројектом се не остварује намена конкурса и исти није усклађен са 

реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група. У пројекту нису присутни 

иновативни елементи и нема новинарско истраживачки приступа. У пројекти нису испуњени 

услови из члана 18. став 1. тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника јер недостаје адекватна 

разрађеност буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним 

активностима и не види се економска оправданост предлога буџета у односу на циљ и 

реализацију пројектне активности.  

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

2. Подносилац пријаве, Фабрика слова доо Нови Сад, Булевар ослобођења 127/VII, Нови Сад, 

конкурисала је са предлогом пројекта „Представљамо Бечеј“. Укупна вредност пројекта је 

627.000,00 динара, од чега су 127.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 500.000,00 

динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат 

је у складу са наменом средстава из Конкурса и у складу је са  критеријумом из члана 18. став 2. 

Правилника, и то: мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким 

медијским стандардима.  

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријуме из члана 18. став. 1 тачка 2. алинеја 1, 2, 

4. и 5. Правилника и то: у пројекту недостаје усклађеност планираних активности са циљевима, 

очекиваним резултатима и потребама циљних група, степен утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе није мерљив, недовољна је разрађеност и изводљивост плана 

реализације пројекта, а степен развојне и финансијске одрживости пројекта је занемарљив. У 

пројекту нису испуњени услови из члана 18. став 1. тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника јер 

недостаје адекватна разрађеност буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног 

трошка са пројектним активностима и не види се економска оправданост предлога буџета у 

односу на циљ и реализацију пројектне активности.  

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

 

3. Подносилац пријаве, SCTV PRODUCTION doo, Масарикова 2А/57,Панчево, конкурисао је са 

предлогом пројекта „Бечеј данас“. Укупна вредност пројекта је 4.000.000,00 динара, од чега су 

2.000.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 2.000.000,00 динара средства за која се 

аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са наменом 

средстава из Конкурса и у складу је са  критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: 

мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским 

стандардима.   

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. тачка 1. алинеја 3. и 5.  

Правилника, јер пројекат није усклађен са реалним проблемима, потребама и приоритетима 

циљних група и у пројекту нису присутни иновативни елементи и нема новинарско истраживачки 

приступ. Предлог буџета пројекта је предимензиониран и не показује се усклађеност 

предвиђеног трошка са пројектним активностима, те је евидентна економска неоправданост 

предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности, што није у складу са члана 18. став 1. 

тачка 4. алинеја 2. Правилника.  

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

 



4. Подносилац пријаве, Дневник АД за новинско-издавачку делатност Нови Сад, Булевар 

ослобођења 21, Нови Сад, конкурисао је са предлогом пројекта „Ревија добро јутро“. Укупна 

вредност пројекта је 500.000,00 динара, од чега су 100.000,00 динара средства подносиоца 

пријаве, а 400.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне 

самоуправе. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Конкурса и у складу је са  

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

привржености професионалним и етичким медијским стандардима.   

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. тачка 2. алинеје 2, 3. и 

4. Правилника и то: степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе је 

занемарљив, нема потребне мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта и недовољна је разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта.  

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

 

5. Подносилац пријаве, Делта телевизија доо Нови Сад, Илије Огњановића 7, Нови Сад, 

конкурисало је са предлогом пројекта „Бечеј са четири насеља на длану“. Укупна вредност 

пројекта је 4.028.500,00 динара, од чега су 2.030.000,00 динара средства подносиоца пријаве а 

1.998.500,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Конкурса и у складу је са  критеријумом 

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

професионалним и етичким медијским стандардима.   

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. тачка 2. алинеја 1. и 

тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника. У пројекту планиране активности нису усклађене са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група, недостаје адекватна 

разрађеност буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним 

активностима и не види се економска оправданост предлога буџета у односу на циљ и 

реализацију пројектне активности.  

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

 

6. Подносилац пријаве, Ивана Кнежевић ПР Издавачка делатност Објектив Медиа НС, 

Милешевска 12, Нови Сад, конкурисала је са предлогом пројекта „Са привредом на ти - Бечеј“. 

Укупна вредност пројекта је 1.250.000,00 динара, од чега су 250.000,00 динара средства 

подносиоца пријаве а 1.000.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице 

локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Конкурса и у складу 

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

привржености професионалним и етичким медијским стандардима.   

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. тачка 2. алинеја 4. и 

тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника. У пројекту није довољно разрађен и изводљив план 

реализације пројекта, недостаје адекватна разрађеност буџета пројекта, који показује 

усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима и не види се економска 

оправданост предлога буџета у односу на циљ и реализацију пројектне активности.  

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

 

7. Подносилац пријаве, DVP PRODUKCIJA, Булевар ослобођења 81, Нови Сад, конкурисао је са 

предлогом пројекта „Јавни интерес у општини Бечеј“. Укупна вредност пројекта је 1.260.000,00 

динара, од чега су 260.000,00 динара средства подносиоца пријаве а 1.000.000,00 динара 



средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у 

складу са наменом средстава из Конкурса и у складу је са  критеријумом из члана 18. став 2. 

Правилника, и то: мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким 

медијским стандардима.   

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став. 1. тачка 2. алинеје 1, 2 и  

4. Правилника. Пројекту недостаје усклађеност планираних активности са циљевима, 

очекиваним резултатима и потребама циљних група, степен утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе је недовољно мерљив, а недовољна је и разрађеност и изводљивост 

плана реализације пројекта.  

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

 

8. Подносилац пријаве, Meдиум дoo Бeчej, Золтана Чуке 18, Бечеј, конкурисао је са предлогом 

пројекта „Бечејски КултурНет“. Укупна вредност пројекта је 1.291.044,23 динара, од чега су 

258.208,84 динара средства подносиоца пријаве а 1.032.835,39 динара средства за која се 

аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са наменом 

средстава из Конкурса и у складу је са  критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: 

мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским 

стандардима.   

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став. 1. тачка 4. алинеје 1. и  

2. Правилника. Пројекту недостаје адекватна разрађеност буџета, који показује усклађеност 

предвиђеног трошка са пројектним активностима и не види се економска оправданост предлога 

буџета у односу на циљ и реализацију пројектне активности. Индикатори који омогућавају 

праћење реализације пројекта нису довољно мерљиви, што није у складу са чланом 18. став 1. 

тачка 3. алинеја 3. Правилника. 

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

 

9. Подносилац пријаве, Друштво са ограниченом одговорношћу ApaOne Нови Сад, Војводе 

Путника 3, Нови Сад, конкурисало је са предлогом пројекта „Бечеј-Развој“. Укупна вредност 

пројекта је 1.500.000,00 динара, од чега су 500.000,00 динара средства подносиоца пријаве а 

1.000.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Конкурса и у складу је са  критеријумом 

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

професионалним и етичким медијским стандардима.   

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став. 1. тачка 2. алинеје 1, 2. 

и 3. и тачка 4. алинеје 1. и 2. Правилника. Наиме, пројекту недостаје усклађеност планираних 

активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група, степен утицаја 

пројекта на квалитет информисања циљне групе је немерљив и нема потребне мерљивости 

индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта. У пројекту недостаје адекватна 

разрађеност буџета, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима 

и не види се економска оправданост предлога буџета у односу на циљ и реализацију пројектне 

активности.  

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