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Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Покрајински секретаријат за 

културу, јавно информисање 

и односе с верским заједницама 
 

 

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 

Т: +381 21  487 4271;  487 4274 

mediji.psinf@gmail.com  

www.kultura.vojvodina.gov.rs 

 БРОЈ: 137-451-2714/2019-03 

 

ДАТУМ: 06. новембар 2019. године 

 На основу члана 62. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности 

Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС", број: 99/09 и 67/12 – 

одлука УС), члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени 

гласник  РС", бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 16. став 

5. и члана 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи 

(„Службени лист АПВ", бр. 37/14 и 54/14 – друга одлука, 37/16, 29/17 и 24/19), 

члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине 

Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ", 60/18 и 40/19 - ребаланс) и 

члана 24. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 

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

16/16 и 8/17), по расписаном јавном Конкурсу за суфинансирање пројеката 

производње медијских садржаја на језицима националних мањина из области 

јавног информисања у 2019. години објављеном 20. септембра 2019. године, на 

предлог Конкурсне комисије за оцену пројеката утврђен на седници од 05. 

новембра 2019. године, покрајински секретар за културу, јавно информисање и 

односе с верским заједницама доноси  

 

РЕШЕЊЕ 

о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката 

производње медијских садржаја на језицима националних мањина из 

области јавног информисања у 2019. години 

 

Укупан износ средстава који се распоређује износи:     

                    

            3.000.000,00  динара, и то за: 

 

1. за приватна предузећа 1.500.000,00 динара,  
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2. за невладине организације 1.500.000,00 динара. 

 

Овим Решењем распоређује се целокупан износ.  

 

Економска класификација Износ новчаних средстава 

4541 1.500.000,00 

4819 1.500.000,00 

 

        Средства се додељују за суфинансирање пројеката ради остваривања 

јавног интереса грађана АП Војводине у области јавног информисања, односно 

производње медијских садржаја из области јавног информисања који 

доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном 

информисању свих грађана АП Војводине, како припадника српског народа, 

тако и припадника националних мањина – националних заједница. 

 

Подносиоци пројеката, којима су средства додељена за суфинансирање 

пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања, 

називи пројеката и износ распоређених средстава, а на основу предлога 

Конкурсне комисије, наведени су у следећој табели:  

 

ПОДРЖАНИ  ПРОЈЕКТИ: 

 

ПРИВАТНА ПРЕДУЗЕЋА  

 

Редни 

број 
Назив медија Назив пројекта 

Издавач 

медија 
Место 

Тражена 

средства 

Додељена 

средства 

  
*Румунски 

језик 
         

1 Радио Фар 

Документарна 

радио емисија на 

румунском језику 

под називом Печати 

времена, или на 

румунском Sigiliurile 

timpurilor 

Доо за промет 

роба и услуга 

Данели - Радио 

Фар 

Алибунар 196,000.00 100.000,00 

  
*Русински 

језик 
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2 
РТВ Центар 

Срем 

Руснаци зоз Сриму - 

Русини из Срема 

Доо Регионални 

радијско-

телевизијски 

центар Срем 

Рума 188,000.00 100.000,00 

  

  

  
*Словачки 

језик 
         

3 ТВ Петровец 

Словаци у 

Војводини - 300 

година 

Доо Телевизија 

Петровец 

Бачки 

Петровац 
500,000.00 100.000,00 

4 

Народни 

календар  - 

Národný 

kalendár 

(Годишњак) 

Народни календар - 

Годишњак 

Доо Словачки 

издавачки 

центар за 

издаваштво 

Бачки 

Петровац 
120,000.00 100.000,00 

5 
Телевизија 

Фрушка гора 

Словаци у 

Војводини - Slováci 

vo Vojvodine 

 Телевизија 

Фрушка гора доо 

Рума  

Рума 400,000.00 100.000,00 

  

 

*Украјински  

језик 

         

6 Q радио 

Украјинска 

културна традиција 

у Бачкој 

ДОО 

Информативно 

пропагандни 

центар Кула, 

Кула 

Кула 500,000.00 100.000,00 

7 
Радио Доњи 

Срем 

Украјинци у 

Војводини 

Радио Доњи 

Срем доо 

Пећинци 

Пећинци 296,000.00 100.000,00 

  
*Хрватски 

језик 
         

8 
Радио Фрушка 

гора 

Упознајмо наше 

сусједе 

Радио Фрушка 

гора Доо за 

информативну, 

маркетиншку и 

забавну 

делатност 

Рума 248,000.00 100.000,00 

9 
Нови глас 

комуне 
Наши штодири 

Предузеће за 

производњу и 

дистрибуцију 

РТВ програма, 

трговину и 

услуге ТВ 

Апатин Доо 

Апатин 625,000.00 100.000,00 

             

 

*Мађарски језик 
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10 Vajdasag Ma 

ВајдашагМа: 

Поновно покретање 

рубрике о 

екологији - Гаиа 

Хонестас 

агенција Имре 

Шебешћен ПР 

Нови Сад 198,000.00 100.000,00 

11 Радио Брег 
Мађари у Тителу - 

Magyarok a Titelben 

Радио Брег доо 

Тител 
Тител 245,000.00 100.000,00 

12 Radio Fox 97,9 

Ezek vagyunk mi, 

Vajdaságiak! (Ово 

смо ми, Војвођани) 

Fox Media doo 

proizvodnja, 

trgovina i usluge, 

Bečej 

Бечеј 360,000.00 100.000,00 

13 
Телевизија 

Рубин  

Heti hírek (Недељна 

хроника тј. преглед 

недељних вести на 

мађарском језику) 

Доо за 

телевизијску 

делатност 

Телевизија 

Рубин Кикинда 

Кикинда 475,980.00 100.000,00 

 

 

*Буњевачки језик 
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Боцко: Лист за 

младе на 

буњевачком 

језику 

Велика народна 

скупштина - 100 

година после 

Буњевачки 

медиа центар 

доо, Суботица 

Суботица 475,000.00 100.000,00 

             

 

Немачки 

језик  
       

15 TV YU ECO 
Живот Немаца у 

Војводини 

YU ECO доо, 

Суботица 
Суботица 494,000.00 100.000,00 

 

 

НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  
      

Редни 

број  
Назив медија Назив пројекта Издавач медија Место 

Тражена 

средства 

Додељена 

средства 

  
* Хрватски 

језик 
         

16 Продукција 

Глас Баната - 

странице на 

хрватском језику 

II 

Удружење 

банатских Хрвата 
Зрењанин 150,090.00 100.000,00 

17 Продукција 

Радијски програм 

на хрватском 

језику Наша ријеч 

Хрватско 

удружење 

новинара Кро-

њуз 

Суботица 276,000.00 150.000,00 

18 CRO-INFO 

CroCultus 

(пројекат на 

хрватском језику) 

Удружење 

новинара CRO-

INFO 

Суботица 200,000.00 100.000,00 
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*Мађарски 

језик     
 

19 

Visszhang: 

hangos folyóirat 

a vakok és 

gyngénlátók 

számára (audio 

kaseta) 

Моћ говора, 

звучни формат 

информисања 

слепих грађана на 

мађарском језику 

Савез слепих 

Војводине 
Нови Сад 298,000.00 150.000,00 

20 www.szenttamas.rs 

Beleszulettem a 
sisebbsegi sorsba - 

Hogyan elnek a 
magyar kisebbsegek a 

szomszedsagban 
(Како живе мађарске 
националне мањине 

у окружењу) 

Културни центар 
Гион Нандор 

Србобран 130,000.00 100.000,00 

21 Családi kör 
Чувајмо нашу 

децу! 

Фондација 

Слобода штампе 
Сента 327,250.00 150.000,00 

  
*Буњевачки 

језик 
         

22 

Рич 

буњевачке 

матице 

двомисичник за 

науку, културу 

и стваралаштво 

Буњевци и 

Тријанонски 

споразум 

Удружење 

грађана 

Буњевачка 

матица 

Суботица 200,000.00 100.000,00 

23 

Буњевачки 

радио (интернет 

радио) 

Буњевке на 

Великој народној 

скупштини 

Удружење 

грађана 

Буњевачки 

омладински 

центар 

Суботица 365,000.00 150.000,00 

             

  *Вишејезични          

24 

Војвођанске 

вести са 

географским 

пореклом 

- инернет 

портал 

Војвођанско коло 
Удружење медија 

портал 
Нови Сад 393,600.00 100.000,00 
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  *Ромски језик          

25 Продукција 

Културно забавни 

програм за млaде 

уочи божићних и 

новогодишњих 

свечаности на 

ромском и српском 

језику 

Удружење 

грађана 

Пхралипе Нови 

Сад 

Нови Сад 433,000.00 100.000,00 

26 
Карловачки лист 

021 
Ухвати будућност 

Центар за 

културу, 

едукацију и 

информације 

"Академац" 

Сремски 

Карловци 
500,000.00 100.000,00 

      

 

  
*Македонски 

језик 
         

27 www.makinfo.rs 

Формирање 

дописничке мреже 

Македонско 

удружење МАК-

ИНФО 

Панчево 361,200.00 100.000,00 

      

 

 

Чешки језик          

28 Продукција 

Трагови наслеђа 

(Stopy dedictiví) - 

серијал о чешкој 

културној баштини 

Удружење Чешка 

беседа Крушчица 

Крушчица 

(општина 

Бела 

Црква) 

272,000.00 100.000,00 

 

 Укупна додељена средства за расподелу износе 3.000.000,00 динара и то:  

1. за приватна предузећа 1.500.000,00 динара,  

2. за невладине организације 1.500.000,00 динара. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

 

ПРИВАТНА ПРЕДУЗЕЋА: 

1. ДОО за производњу промет роба и услуга DANELLI, Алибунар, Братства 

и јединства 1, издавач медија РАДИО ФАР   

Пројекат „Документарна радио емисија на румунском језику под називом 

Печати времена или на румунском Sigiliurile timpurilor“ у складу је са наменом 

средстава из Јавног конкурса и испуњава оба критеријума за оцену пројеката 

из члана 18 ст. 1 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 

8/17): „мера у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања“ и „мера пружања веће гаранције привржености 

професионалним и етичким медијским стандардима“, односно да је у 

потпуности усклађен са ставом 2. тачке 1, 2, 3 и 4 и ставом 3 тачке 1 и 2 члана 

18 тог Правилника. 

Пројекат је намењен румунској националној мањини и издваја три групе – 

Банаћани, Ердељци и Олтенци, што је карактеристично за подручје Јужног 

Баната. Примарне и секундарне циљне групе су добро постављене. Посебну 

вредност пројекту даје и свеобухватно информисање румунске националне 

мањине на територији Општине Алибунар које ће свакако допринети бољим 

односима унутар комплетне мултинационалне заједнице.  

Национални савет румунске националне мањине предложио је да се овај 

пројекат подржи. 

2. ДОО Регионални радијско-телевизијски центар Срем, Рума, Главна 172 

а, издавач медија РТВ ЦЕНТАР СРЕМ 

Пројекат „Руснаци зоз Сриму – Русини из Срема“ у складу је са наменом 

средстава из Јавног конкурса и испуњава оба критеријума за оцену пројеката 

из члана 18 ст. 1 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 

8/17): „мера у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања“ и „мера пружања веће гаранције привржености 

професионалним и етичким медијским стандардима“, односно да је у 

потпуности усклађен са ставом 2. тачке 1, 2, 3 и 4 и ставом 3 тачке 1 и 2 члана 
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18 тог Правилника. 

Посебна вредност овог пројекта је ближе упознавање традиције и културних 

карактеристика Русина и њено боље упознавање од стране шире друштвене 

заједнице. Идеја је иновативна, с обзиром на садржај и медије кроз које ће 

бити реализован. Примарна циљна група су Русини из Срема, али и сви грађани 

из тог дела АП Војводине. 

Национални савет русинске националне мањине предложио је да се овај 

пројекат подржи. 

3. Телевизија Петровец доо, Бачки Петровац,  Индустријска зона бб, 

издавач медија ТВ ПЕТРОВЕЦ   

Пројекат „Словаци у Војводини – 300 година“ у складу је са наменом средстава 

из Јавног конкурса и испуњава оба критеријума за оцену пројеката из члана 18 

ст. 1 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој 

је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања“ и „мера пружања веће гаранције привржености 

професионалним и етичким медијским стандардима“, односно да је у 

потпуности усклађен са ставом 2. тачке 1, 2, 3 и 4 и ставом 3 тачке 1 и 2 члана 

18 тог Правилника. 

Посебну вредност пројекту даје тема која се бави животом припадника 

националних мањина у мешовитим срединама, с акцентом на асимилацију. 

Пројекат указује на проблем асимилације и све мањи број припадника 

националних мањина, с циљем не само да укаже на  наведену проблематику 

већ и да допринесе њеном решавању.  

Национални савет словачке националне мањине предложио је да се овај 

пројекат подржи. 

4. Доо Словачки издавачки центар за издаваштво Бачки Петровац,  Бачки 

Петровац, 14. ВУСБ 4-6, издавач медија NARODNY KALENDAR 

 

Пројекат „Народни календар - годишњак“ у складу је са наменом средстава из 

Јавног конкурса и испуњава оба критеријума за оцену пројеката из члана 18 

ст. 1 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој 

је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања“ и „мера пружања веће гаранције привржености 
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професионалним и етичким медијским стандардима“, односно да је у 

потпуности усклађен са ставом 2. тачке 1, 2, 3 и 4 и ставом 3 тачке 1 и 2 члана 

18 тог Правилника. 

Посебна вредност овог пројекта је у томе што лист негује словачки језик, 

излази 100 година, у Бачком Петровцу и чува културну баштину Словака. По 

садржају, намењен је свим узрастима, а  подржан је и од Канцеларије владе 

Словачке Републике. 

Национални савет словачке националне мањине дао је позитивно мишљење о 

овом пројекту. 

5. ДОО Телевизија Фрушка гора, Рума, Главна 172 а, издавач медија 

ТЕЛЕВИЗИЈА ФРУШКА ГОРА 

Пројекат „Словаци у Војводини – Slovaci vo Vojvodine“ у складу је са наменом 

средстава из Јавног конкурса и испуњава оба критеријума за оцену пројеката 

из члана 18 ст. 1  Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 

8/17): „мера у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања“ и „мера пружања веће гаранције привржености 

професионалним и етичким медијским стандардима“, односно да је у 

потпуности усклађен са ставом 2. тачке 1, 2, 3 и 4 и ставом 3 тачке 1 и 2 члана 

18 тог Правилника. 

Циљ пројекта је веома јасно дефинисан и усмерен на подизање нивоа свести о 

значају суживота са националним мањинама, кроз промоцију бројних 

културних садржаја и манифестација Словака у АП Војводини. Посебну 

вредност пројекта представља и фокусираност на очување националног 

идентитета, језика, култура и обичаја војвођанских Словака.  

Национални савет словачке националне мањине дао је позитивно мишљење о 

овом пројекту. 

 

6.  ДОО Информативно пропагандни центар „Кула“, Кула, Максима Горког 

1, издавач медија Q RADIO 

Пројекат „Украјинска културна традиција у Бачкој“ у складу је са наменом 

средстава из Јавног конкурса и испуњава оба критеријума за оцену пројеката 

из члана 18 ст. 1 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 
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8/17): „мера у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања“ и „мера пружања веће гаранције привржености 

професионалним и етичким медијским стандардима“, односно да је у 

потпуности усклађен са ставом 2. тачке 1, 2, 3 и 4 и ставом 3 тачке 1 и 2 члана 

18 тог Правилника. 

Посебну вредност овом пројекту даје то што су циљна група млади припадници 

украјинске националне мањине и што је  пројекат фокусиран на теме које су 

предмет њиховог интересовања. Значај овог пројекта је и у томе што указује на 

специфичне односе украјинске традиције са другим националним заједицама у 

Војводини, а све то са циљем  укључивања младих у организовање културних 

садржаја националне заједнице на који је усмерен.  

Национални савет украјинске националне мањине дао је позитивно мишљење о 

овом пројекту. 

7. Радио Доњи Срем ДОО, Пећинци, Јове Негушевића 1, издавач медија 

РАДИО ДОЊИ СРЕМ 

Пројекат „Украјинци у Војводини“ у складу је са наменом средстава из Јавног 

конкурса и испуњава оба критеријума за оцену пројеката из члана 18 ст. 1 

Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој 

је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања“ и „мера пружања веће гаранције привржености 

професионалним и етичким медијским стандардима“, односно да је у 

потпуности усклађен са ставом 2. тачке 1, 2, 3 и 4 и ставом 3 тачке 1 и 2 члана 

18 тог Правилника. 

Посебна вредност овог пројекта је то што ће се кроз пројекат представити 

сличности култура украјинског и српског народа као и обичаје оба народа, али 

и њихово прожимање и међусобно обогаћивање. 

Уз то, издавајају се и јасно дефинисан циљ пројекта и стручне и 

професионалне референце предлагача који до сада су имали одличну сарадњу 

са амбасадом Украјине у Србији. 

Национални савет украјинске националне мањине дао је позитивно мишљење о 

овом пројекту. 

8. Радио Фрушка гора доо за информативну, маркетиншку и забавну 

делатност, Рума, Главна 172а, издавач медија РАДИО ФРУШКА ГОРА 
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Пројекат „Упознајмо наше сусједе“ у складу је са наменом средстава из Јавног 

конкурса и испуњава оба критеријума за оцену пројеката из члана 18 ст. 1 

Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој 

је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања“ и „мера пружања веће гаранције привржености 

професионалним и етичким медијским стандардима“, односно да је у 

потпуности усклађен са ставом 2. тачке 1, 2, 3 и 4 и ставом 3 тачке 1 и 2 члана 

18 тог Правилника. 

Посебну вредност овом пројекту даје ближе упознавање са војвођанским 

Хрватима који су оставили дубок траг на пољу културе, медицине и науке и из 

осталих научних области. 

Уз то, јасно је дефинисан и циљ пројекта фокусиран на прецизно информисање 

јавности о активностима хрватске националне заједнице у Војводини и 

успостављање боље комуникације и чвршће сарадње међу припадницима 

већинског народа и свих припадника националних мањина у Војводини. 

Национални савет хрватске националне мањине предложио је да се овај 

пројекат подржи. 

9. Предузеће за производњу и дистрибуцију РТВ програма, трговину и 

услуге ТВ Апатин доо, Апатин, Петефи Шандора 4, издавач медија НОВИ 

ГЛАС КОМУНЕ 

Пројекат „Наши штодири“ у складу је са наменом средстава из Јавног конкурса 

и испуњава оба критеријума за оцену пројеката из члана 18 ст. 1 Правилника о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој је пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања“ и 

„мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким 

медијским стандардима“, односно да је у потпуности усклађен са ставом 2. 

тачке 1, 2, 3 и 4 и ставом 3 тачке 1 и 2 члана 18 тог Правилника. 

Посебну вредност овом пројекту даје чињеница да је реч о јединственом 

примеру у Србији и свету да се у једним новинама презентује шокачка икавица 

и стара акцентуација што, без сумње, доприноси  очувању специфичности тог 

дијалекта као својеврсног нематеријалног културног наслеђа војвођанског 

простора. 
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Уз то, важан циљ овог пројекта је и очувања и афирмација укупних друштвених 

вредности шокачке заједнице. 

Национални савет хрватске националне мањине предложио је да се овај 

пројекат подржи. 

10.Хонестас агенција Имре Шебешћен ПР, Нови Сад, Морнарска 33, 

издавач медија VAJDASAG MA 

 

Пројекат „ВајдашагМа: Поновно покретање рубрике о екологији - Гаиа“ у 

складу је са наменом средстава из Јавног конкурса и испуњава оба критеријума 

за оцену пројеката из члана 18 ст. 1  Правилника о суфинансирању пројеката 

за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник 

РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој је пројектна активност подобна да оствари 

јавни интерес у области јавног информисања“ и „мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима“, односно да 

је у потпуности усклађен са ставом 2. тачке 1, 2, 3 и 4 и ставом 3 тачке 1 и 2 

члана 18 тог Правилника. 

Посебна вредност овог пројекта је фокусираност на повећање еколошке свести 

грађана Војводине и то кроз поновно покретање еколошке рубрике на порталу 

„Вајдашаг ма“ на мађарском језику. 

Национални савет мађарске националне мањине предложио је да се овај 

пројекат подржи. 

11.Радио Брег доо, Тител,  Главна 36, издавач медија РАДИО БРЕГ 

 

Пројекат „Мађари у Тителу – Magyarok a Titelben“ у складу је са наменом 

средстава из Јавног конкурса и испуњава оба критеријума за оцену пројеката 

из члана 18 ст. 1 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 

8/17): „мера у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања“ и „мера пружања веће гаранције привржености 

професионалним и етичким медијским стандардима“, односно да је у 

потпуности усклађен са ставом 2. тачке 1, 2, 3 и 4 и ставом 3 тачке 1 и 2 члана 

18 тог Правилника. 

Посебну вредност пројекту даје допринос побољшању информисања мађарске 

националне мањине, нарочито младих, кроз њихово веће укључивање у 

друштвени, политички и економски живот на територији општине Тител. 
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Уз то, као циљ пројкета означено је и упознавање већинског становништва са 

културом и обичајима, али и проблемима са којима се сусрећу припадници 

мађарске националне заједнице, што пројекту такође даје додатни значај. 

Национални савет мађарске националне мањине предложио је да се овај 

пројекат подржи. 

12.FOX media доо производња, трговина и услуге, Бечеј, Жилински Ендреа 

67, издавач медија RADIO FOX 97,6 

 

Пројекат „Ezek vagyunk mi, Vajdaságiak! (Ово смо ми, Војвођани)“ у складу је са 

наменом средстава из Јавног конкурса и испуњава оба критеријума за оцену 

пројеката из члана 18 ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", 

бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој је пројектна активност подобна да оствари 

јавни интерес у области јавног информисања“ и „мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима“, односно да 

је у потпуности усклађен са ставом 2. тачке 1, 2, 3 и 4 и ставом 3 тачке 1 и 2 

члана 18 тог Правилника. 

Посебну вредност пројекту даје избор и актуелност његове теме: борбе против 

миграције и исељавања становништва из Војводине, с обзиром да велики број 

младих, сада већ и породнично, напушта покрајину. 

Значај пројекта је и у фокусирању на откривању разлога за ту појаву и на  

буђење и подстицање позитивне емоције и демотивисање исељавања. 

Национални савет мађарске националне мањине предложио је да се овај 

пројекат подржи. 

13.ДОО за телевизијску делатност Телевизија Рубин, Кикинда,  

Светосавска 43, издавач медија ТЕЛЕВИЗИЈА РУБИН 

 

Пројекат „Heti hírek (Недељна хроника тј. преглед недељних вести на 

мађарском језику)“ у складу је са наменом средстава из Јавног конкурса и 

испуњава оба критеријума за оцену пројеката из члана 18 ст. 1 Правилника о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој је пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања“ и 

„мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким 

медијским стандардима“, односно да је у потпуности усклађен са ставом 2. 

тачке 1, 2, 3 и 4 и ставом 3 тачке 1 и 2 члана 18 тог Правилника. 
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Посебну вредност пројекту даје очување и афирмација културног наслеђа 

језичког и националног идентитета мађарске националне мањине као и 

постицање дијалога између различитих националних заједница у Кикинди, као 

и издвајање афирмације мултикултуралности као једног од његових примарних 

циљева.  

Национални савет мађарске националне мањине предложио је да се овај 

пројекат подржи. 

14.Буњевачки медиа центар доо, Суботица, Анте Парчетића 10а, издавач 

медија БОЦКО: Лист за младе на буњевачком језику 

 

Пројекат „Велика народна скупштина – 100 година после“ у складу је са 

наменом средстава из Јавног конкурса и испуњава оба критеријума за оцену 

пројеката из члана 18 ст. 1  Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", 

бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој је пројектна активност подобна да оствари 

јавни интерес у области јавног информисања“ и „мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима“, односно да 

је у потпуности усклађен са ставом 2. тачке 1, 2, 3 и 4 и ставом 3 тачке 1 и 2 

члана 18 тог Правилника. 

 

Додатна вредност пројекта је указивање на значај улоге Буњеваца у раду 

Велике народне скупштине 1918. године, а један од примарних циљева је 

неговање историјске традиције, матерњег језика и указивање на битност 

очувања националног идентитета Буњеваца. 

Национални савет буњевачке националне мањине дао је позитивно мишљење о 

овом пројекту. 

 

15. YU ECO ДОО Суботица, Магнетна поља бб, издавач медија ТВ YU ECO 

 

Пројекат „Живот Немаца у Суботици“ у складу је са наменом средстава из 

Јавног конкурса и испуњава оба критеријума за оцену пројеката из члана 18 

ст. 1  Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса 

у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у 

којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања“ и „мера пружања веће гаранције привржености 

професионалним и етичким медијским стандардима“, односно да је у 

потпуности усклађен са ставом 2. тачке 1, 2, 3 и 4 и ставом 3 тачке 1 и 2 члана 

18 тог Правилника. 
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Посебну вредност пројекту даје фокусираност на унапређењу положаја 

немачке националне мањине, кроз њене културне и традиционалне вредности, 

уз подстицање економског напретка у средини у којој живе.  

Уз то, као примаран циљ пројекта означена је едукација и свеобухватније 

информисање немачке националне заједнице и подстицање њеног учешћа у 

актуелним друштвеним кретањима у целини. 

Национални савет немачке националне мањине дао је позитивно мишљење о  

овом пројекту. 

 

НЕВЛАДИНЕ И ДРУГЕ НЕПРОФИТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ: 

 

16. Удружење банатских Хрвата, Зрењанин, Милетићева 64 

 

Пројекат „Глас Баната, странице на хрватском језику II“ у складу је са наменом 

средстава из Јавног конкурса и испуњава оба критеријума за оцену пројеката 

из члана 18 ст. 1 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 

8/17): „мера у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања“ и „мера пружања веће гаранције привржености 

професионалним и етичким медијским стандардима“, односно да је у 

потпуности усклађен са ставом 2. тачке 1, 2, 3 и 4 и ставом 3 тачке 1 и 2 члана 

18 тог Правилника. 

Посебна вредност пројекта је то што припадницима хрватске националне 

мањине омогућава да се информишу на матерњем језику и тиме негују културу 

и идентитет. Посебна вредност је и та што би направили радионицу и на тај 

начин укључили младе сараднике у овај пројекат. 

Национални савет хрватске националне мањине предложио је да се овај 

пројекат подржи. 

17.Хрватско удружење новинара Кро-њуз, Суботица, Трг цара Јована 

Ненада 15/2,  

 

Пројекат „Радијски програм на хрватском језику Наша ријеч“ у складу је са 

наменом средстава из Јавног конкурса и испуњава оба критеријума за оцену 

пројеката из члана 18 ст. 1  Правилника о суфинансирању пројеката за 
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остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", 

бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој је пројектна активност подобна да оствари 

јавни интерес у области јавног информисања“ и „мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима“, односно да 

је у потпуности усклађен са ставом 2. тачке 1, 2, 3 и 4 и ставом 3 тачке 1 и 2 

члана 18 тог Правилника. 

 

Специфичну вредност овом пројекту даје континуитет у емитовању радијског 

програма на хрватском језику у Суботици након гашења редакције на 

хрватском језику Радио Суботице и усредсређеност на развој радијског 

програма и свеобухватнију информисаност хрватске заједнице о политичким, 

културним и образовним дешавањима у мањинској заједници на локалу, као 

његов циљ.  

Национални савет хрватске националне мањине предложио је да се овај 

пројекат подржи. 

18.Удружење новинара Цро-инфо, Суботица, Трг цара Јована Ненада 15/2, 

издавач медија CRO-INFO 

 

Пројекат „CroCultus“ у складу је са наменом средстава из Јавног конкурса и 

испуњава оба критеријума за оцену пројеката из члана 18 ст. 1  Правилника о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој је пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања“ и 

„мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким 

медијским стандардима“, односно да је у потпуности усклађен са ставом 2. 

тачке 1, 2, 3 и 4 и ставом 3 тачке 1 и 2 члана 18 тог Правилника. 

Посебну вредност пројекту даје фокусираност на потпуније, свеобухватније и 

слојевитије информисање припадника хрватске мањинске заједнице у Србији, 

кроз обједињавање текстова, прилога и фотографија и целовито обавештавање 

о раду и деловању њених припадника, институција и удружења. 

Национални савет хрватске националне мањине предложио је да се овај 

пројекат подржи. 

19.Савез слепих Војводине, Нови Сад, Светозара Милетића 28, издавач 

медија VISSZHANG: HANGOS FOLYÓIRAT A VAKOK ÉS GYNGÉNLÁTÓK 

SZÁMÁRA (audio kaseta) 

  

Пројекат „Моћ говора, звучни формат информисања слепих грађана на 

мађарском језику“ у складу је са наменом средстава из Јавног конкурса и 
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испуњава оба критеријума за оцену пројеката из члана 18 ст. 1 Правилника о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој је пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања“ и 

„мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким 

медијским стандардима“, односно да је у потпуности усклађен са ставом 2. 

тачке 1, 2, 3 и 4 и ставом 3 тачке 1 и 2 члана 18 тог Правилника. 

Додатну вредност овом пројекту даје чињеница да је предлагач једина 

организација слепих која издаје часопис намењен тој популацији на језику 

националне мањине који ће свакако допринети бољој информисаности слепих 

и слабовидих лица мађарске националности. Веома је значајно и то што 

пројекат садржи инерпретације краћих књижевних форми и представљање 

музичких дела, као и адекватну презентацију новости из науке, спорта и 

разоноде. 

Као посебан квалитет издваја се и усмереност на један од циљева пројекта 

дефинисан у јачању заједништва и равноправности популације слепих особа и 

очување њиховог матерњег језика и културног наслеђа кроз активности Савеза 

слепих. 

Национални савет мађарске националне мањине предложио је да се овај 

пројекат подржи. 

20.Културни центар „Гион Нандор“, Србобран, Поповача венац 30, издавач 

медија SZENTTAMAS.RS 

 

Пројекат „Beleszülettem a kisebbségi sorsba - Hogyan élnek a magyar kisebbségek 

a szomszédságban (Како живе мађарске националне мањине у окружењу)“ у 

складу је са наменом средстава из Јавног конкурса и испуњава оба критеријума 

за оцену пројеката из члана 18 ст. 1  Правилника о суфинансирању пројеката 

за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник 

РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој је пројектна активност подобна да оствари 

јавни интерес у области јавног информисања“ и „мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима“, односно да 

је у потпуности усклађен са ставом 2. тачке 1, 2, 3 и 4 и ставом 3 тачке 1 и 2 

члана 18 тог Правилника. 

Додатну вредност овом пројекту даје избор његове теме, а то је обилазак 

припадника мађарске националне мањине у земљама у окружењу, као и 

земљама у које млади мигрирају, углавном у потрази за  послом. То се односи и 

на циљ пројекта - да се становницима који нису задовољни квалитетом живота 
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код куће, реално представи како се живи у окружењу и какав је положај 

припадника националних мањина у тим земљама. 

Национални савет мађарске националне мањине предложио је да се овај 

пројекат подржи. 

21.Фондација Слобода штампе, Сента, Главни трг 3/2/3/23, издавач 

медија CSALÁDI KÖR 

 

Пројекат „Чувајмо нашу децу!“ у складу је са наменом средстава из Јавног 

конкурса и испуњава оба критеријума за оцену пројеката из члана 18 ст. 1  

Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој 

је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања“ и „мера пружања веће гаранције привржености 

професионалним и етичким медијским стандардима“, односно да је у 

потпуности усклађен са ставом 2. тачке 1, 2, 3 и 4 и ставом 3 тачке 1 и 2 члана 

18 тог Правилника. 

Посебан квалитет пројекта јесте избор теме којом ће бити обухваћена 

безбедност деце и младих у саобраћају, са акцентом на правилно коришћење 

дечијих седишта у аутомобилима и на бициклима, а издвојен је и  висок степен 

професионалног и управљачког капацитета његовог подносиоца. 

Национални савет мађарске националне мањине предложио је да се овај 

пројекат подржи. 

22.Буњевачка матица, Суботица, Корзо 8, издавач медија РИЧ БУЊЕВАЧКЕ 

МАТИЦЕ, ДВОМИСЕЧНИК ЗА НАУКУ, КУЛТУРУ, СТВАРАЛАШТВО 

 

Пројекат „Буњевци и Тријанонски споразум“ у складу је са наменом средстава 

из Јавног конкурса и испуњава оба критеријума за оцену пројеката из члана 18 

ст. 1 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој 

је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања“ и „мера пружања веће гаранције привржености 

професионалним и етичким медијским стандардима“, односно да је у 

потпуности усклађен са ставом 2. тачке 1, 2, 3 и 4 и ставом 3 тачке 1 и 2 члана 

18 тог Правилника. 

Додатну вредност овом пројекту даје фокусираност на ближе упознавање 

утицаја „Тријанонског споразума“ на положај, афирмацију и јачање 

националног идентитета бачких Буњеваца. 
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Уз то, веома је битно и то што је као циљ пројекта означен додатни  допринос 

стандардизацији буњевачког језика, образовању, упознавању историје, 

етнологије и уметничког стваралаштва бачких Буњеваца као и организовање 

научних скупова и других манифестација те националне заједнице. 

Национални савет буњевачке националне мањине дао је позитивно мишљење о 

овом пројекту. 

23.Удружење грађана Буњевачки омладински центар, Суботица, Анте 

Парчетића 10 а, издавач медија БУЊЕВАЧКИ РАДИО 

 

Пројекат „Буњевке на Великој народној скупштини“ у складу је са наменом 

средстава из Јавног конкурса и испуњава оба критеријума за оцену пројеката 

из члана 18 ст. 1 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 

8/17): „мера у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања“ и „мера пружања веће гаранције привржености 

професионалним и етичким медијским стандардима“, односно да је у 

потпуности усклађен са ставом 2. тачке 1, 2, 3 и 4 и ставом 3 тачке 1 и 2 члана 

18 тог Правилника. 

Специфичну вредност овом пројекту даје прецизно осветљавање историјског 

значаја Велике народне скупштине, односно одлуке о присаједињењу 

Војводине Краљевини Србији. Посебно у светлу чињенице да су на њој право 

гласа, први пут у овом делу Европе, имале жене међу којима су преовлађивале 

управо припаднице буњевачког народа, као аутохтоног јужнословенског 

народа. 

Национални савет буњевачке националне мањине дао је позитивно мишљење о 

овом пројекту. 

24. Удружење Медија портал, Нови Сад, Булевар ослобођења 2, издавач 

медија   ВОЈВОЂАНСКЕ ВЕСТИ СА ГЕОГРАФСКИМ ПОРЕКЛОМ 

 

Пројекат „Војвођанско коло“ у складу је са наменом средстава из Јавног 

конкурса и испуњава оба критеријума за оцену пројеката из члана 18 ст. 1 

Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој 

је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања“ и „мера пружања веће гаранције привржености 

професионалним и етичким медијским стандардима“, односно да је у 

потпуности усклађен са ставом 2. тачке 1, 2, 3 и 4 и ставом 3 тачке 1 и 2 члана 

18 тог Правилника. 
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Додатну вредност овом пројекту даје то што - осим што свеобухватно и 

објективно извештава са словачког и русинског говорног подручја - развија и 

међусобни дијалог, боље упознавање и разумевање различитих заједница. 

Посебну вредност пројекта чини и његов циљ -  унапређење родне 

равноправности, фокусираност на културне програме намењене деци и 

подстицање медијске писмености. 

Национални савети словачке и русинске националне мањине дали су позитивна 

мишљења за овај пројекат. 

 

25.Удружење грађана Пхралипе, Нови Сад, Илирска 45 

 

Пројекат „Културно забавни програм за младе уочи божићних и новогодишњих 

свечаности на ромском и српском језику“ у складу је са наменом средстава из 

Јавног конкурса и испуњава оба критеријума за оцену пројеката из члана 18 

ст. 1 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој 

је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања“ и „мера пружања веће гаранције привржености 

професионалним и етичким медијским стандардима“, односно да је у 

потпуности усклађен са ставом 2. тачке 1, 2, 3 и 4 и ставом 3 тачке 1 и 2 члана 

18 тог Правилника. 

Посебна вредност овог пројекта јесте усмереност на производњу иновативног 

садржаја за децу и младе. Овај пројекат ће, без сумње,  образовно и 

едукативно допринети деци и младима у очувању традиције ромске националне 

мањине.  

Национални савет ромске националне мањине дао је позитивно мишљење за  

овај пројекат. 

26.Центар за културу, едукацију и медије Академац, Сремски Карловци, 

Дока 29, издавач медија КАРЛОВАЧКИ ЛИСТ 021 

 

Пројекат „Ухвати будућност“ у складу је са наменом средстава из Јавног 

конкурса и испуњава оба критеријума за оцену пројеката из члана 18 ст. 1 

Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој 

је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања“ и „мера пружања веће гаранције привржености 

професионалним и етичким медијским стандардима“, односно да је у 
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потпуности усклађен са ставом 2. тачке 1, 2, 3 и 4 и ставом 3 тачке 1 и 2 члана 

18 тог Правилника. 

Посебна вредност овог пројекта огледа се у прецизном дефинисању стања у 

којем се налази ромска заједница, с акцентом на теме запошљавања, социјалне 

заштите и њене медијске заступљености, кроз примере добре праксе. 

Уз то, циљ пројекта је и представљање Рома без предрасуда, стереотипа и 

дискриминаторског приступа којег наш јавни дискурс, још увек, није у 

потпуности лишен, а тиме и издизање степена толеранције не само према тој, 

већ и свим другим етничким заједницама. 

Национални савет ромске националне мањине дао је позитивно мишљење о 

овом пројекту. 

 

27. Македонско удружење новинара МАК-ИНФО, Панчево, Генерала Петра 

Арачића 2ц, издавач медија WWW.MAKINFO.RS 

 

Пројекат „Формирање дописничке мреже“ у складу је са наменом средстава из 

Јавног конкурса и испуњава оба критеријума за оцену пројеката из члана 18 

ст. 1 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој 

је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања“ и „мера пружања веће гаранције привржености 

професионалним и етичким медијским стандардима“, односно да је у 

потпуности усклађен са ставом 2. тачке 1, 2, 3 и 4 и ставом 3 тачке 1 и 2 члана 

18 тог Правилника. 

 

Посебну вредност пројекту даје усредсређеност на формирање дописничке 

мреже у местима у којима се налазе регионалне канцеларије Македонског 

националног савета (Нови Сад, Вршац, Суботица, Сомбор и Пландиште), као и 

његов посебан циљ -  креирање двосмерног канала комуникације са 

националим саветом. 

Национални савет македонске националне мањине дао је позитивно мишљење 

о овом пројекту. 

28. Чешка беседа Крушчица, Бела Црква, Саве Мунћана 40 

Пројекат „Трагом наслеђа (Stopy dedictiví) - серијал о чешкој културној 

баштини“ у складу је са наменом средстава из Јавног конкурса и испуњава оба 

критеријума за оцену пројеката из члана 18 ст. 1  Правилника о 

http://www.makinfo.rs/
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суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој је пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања“ и 

„мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким 

медијским стандардима“, односно да је у потпуности усклађен са ставом 2. 

тачке 1, 2, 3 и 4 и ставом 3 тачке 1 и 2 члана 18 тог Правилника. 

С обзиром на то да према званичним истраживањима већина младих 

припадника чешке националне мањине не говори свој матерњи језик, садржај 

овог пројекта ће свакако допринети јачању свести о значају промене тог 

негативног тренда, али и о важности очувања нематеријалне кутурне баштине 

и националних особености војвођанских Чеха у целини. 

Национални савет чешке националне мањине дао је позитивно мишљење о  

овом пројекту. 

 

ПРОЈЕКТИ КОЈИ НИСУ ПОДРЖАНИ 

 

 

ПРИВАТНА ПРЕДУЗЕЋА  

 

Редни 

број 
Назив медија Назив пројекта Издавач медија Место 

  

  
* 

Ромски језик 
      

1 Градска "М" ТВ 
Романо трајо - 

Живот Рома 

Градска "М" 

телевизија Доо 

Сремска 

Митровица 

2 Продукција 
Романипе (ромски 

народ) 

Јован Крстић пр, 

Агенција за 

маркетинг и 

медијске услуге 

Chimney design 

Оџаци 

Оџаци 

3 Радио YU ECO  Точак живота 
YU ECO доо, 

Суботица 
Суботица 

4 Радио Инђија 
Где и како живе 

Роми у Војводини 

Радио телевизија 

Инђија доо, 

Инђија 

Инђија 
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*Словачки 

језик 
      

5 Радио Бачка 
На крилима ноћи - 

Na krídlach nocí 
Радио Бачка Доо Бач 

6 

Нови живот - 

Nový život 

(Часопис за 

књижевност и 

културу) 

Часопис за 

књижевност и 

културу Нови живот 

Доо Словачки 

издавачки центар 

за издаваштво 

Бачки 

Петровац 

7 

Ровина 

(словачки 

магазин) 

Породични магазин 

Ровина 

Доо Словачки 

издавачки центар 

за издаваштво 

Бачки 

Петровац 

8 Лист Зрењанин 

Глас Баната - 

странице на 

словачком језику 

АД за новинско-

издавачку 

делатност 

Зрењанин 

Зрењанин 

9 Радио Сигнал 
Заштита деце на 

интернету 

РТВ Сигнал-НС 

доо Нови Сад 
Нови Сад 

10 Балкан ТВ 
Словачке 

свечаности 

Балкан кабловска 

телевизија Доо 
Нови Сад 

  
*Украјински  

језик 
      

11 Бачка прес 
Украјинци у срцу 

Бачке 

ЉУБИНКА 

НЕДОВИЋ ПР., 

АГЕНЦИЈА ЗА 

ИЗДАВАЊE 

НОВИНА И ВЕБ 

ПОРТАЛА БАЧКА 

ПРЕСС-

ОКОНАС.ИНФО  

Врбас 

12 Сремске новине 
Козаци у сремској 

равници 

Новинско-

издавачко 

привредно душтво 

Сремске новине 

Доо 

Сремска 

Митровица 

  
*Хрватски 

језик 
      

13 

Радио Суботица 

SZABADKAI 

RADIO 

Наши хоризонти 

Радио Суботица -  

SZABADKAI RADIO 

Доо 

Суботица 

14 ТВ Апатин 
Култура као језик 

живота 

Предузеће за 

производњу и 

дистрибуцију РТВ 

програма, 

трговину и услуге 

ТВ Апатин Доо 

Апатин 

          

 

*Мађарски језик 
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15 Бечејски дани 
Негујмо мађарски 

идентитет 
Медиум Доо Бечеј 

16 Радио БУС 

Мађарски минути - 

серијал 

информативних 

радио емисија на 

мађарском језику 

Предузеће за 

радиодифузију и 

телекомуникацију 

БУС Доо 

Ковин 

17 КТВ  
Лаку ноћ, децо - Jó 

éjszakát, gyerekek 

ДОО Linea 

Electronics за 

производњу и 

услуге Нови Сад 

пословна јединица 

КТВ маркетинг 

Зрењанин КТВ 

телевизија 

Нови Сад 

18 Радио Сантос 

Емисија на 

мађарском језику 

Магазин 

SANTOS-COMERCE 

ДОО за радио-

телевизијске 

активности, увоз-

извоз и услуге 

маркетинга 

Зрењанин 

19 Продукција 
Генерална проба - 

КОСА 

Драган Гмизић пр, 

Видео и 

кинематографска 

агенција 

"Greenfield 

produkcija"  

Нови Сад 

20 Продукција 

Рестаурација 

барокних слика 

великих мајстора 

Јанош Пап ПР, 

Агенција за радио 

и телевизијске 

активности -  

Агенција К23  

Суботица 

 

        

  

            

  *Вишејезични       

21 Продукција  

Лексикон 

мултикултуралности 

- серија интервјууа 

и текстова са 

успешним младим 

људима - 

припадницима 

националних 

мањина 

Агенсција за 

консалтинг, 

маркетинг и 

посредовање у 

промету 

ГЛОБАЛМЕДИА, 

Виолета Јованов-

Пештанац пр 

Панчево 

22 ТВ Канал 9 
Интеркултурална 

догађања II 

Канал 9 Доо за 

маркетинг, радио 

и телевизију 

Нови Сад 
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*руски језик 

   

23 
Новости дана 

(интернет) 

Руси у Војводини - 

јуче, данас, сутра 

Новости дана.рс 

доо Ниш-

Палилула 

Ниш 

     

 
*пољски језик 

   

24 Продукција 
Пољаци у Војводини 

- јуче, данас, сутра 

ДОО 

Реорганизација 

Ниш 

Ниш 

     

  
Бошњачки 

језик 
      

25 SUBOTICA.INFO 

Мухаџир џамија и 

исламска заједница 

у Суботици 

Никола Тумбас ПР 

фотографска 

радња Noah 

Agency Суботица 

Суботица 

 

НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 
Редни 

број  
Назив медија Назив пројекта Издавач медија Место 

  
* Хрватски 

језик 
      

26 Хрватске новине 

Очување језика, 

културе, идентитета 

Хрвата у Војводини 

Удруга Хрватска 

независна листа 
Суботица 

27 Продукција 

Очување буњевачке 

женске народне 

ношње 

АРТЛИНЕ 

Удружење 
Суботица 

          

  *Вишејезични       

28 Продукција 

Млади генијалци 

националних мањина 

у Војводини 

Комитет знања 

Србије 
Београд 

          

  *Ромски језик       

29 Радио песма 

Palo maj mišto trajo e 

rromelgo ande Belo 

Crkva - За 

квалитетнији живот 

Рома у Белој Цркви 

Културно 

информативно 

просветно 

удружење 

Просперитет 

Бела Црква 

     
  

*Словачки 

језик 
      

http://www.subotica.info/
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30 Продукција 

Чарословник - 

играна серија за 

децу 

Асоцијација 

словачких 

новинара 

Нови Сад 

          

  
*Бугарски 

језик 
      

31 Продукција  

Традиција и култура 

наших комшија - 

Бугари Палћени - 

серија текстова 

Центар за 

информисање, 

образовање и 

предузетништво 

"ОБЛАК" 

Панчево 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

ПРИВАТНА ПРЕДУЗЕЋА: 

 

1. Градска М телевизија доо, Сремска Митровица, Стари шор 37, издавач 

медија ГРАДСКА М ТЕЛЕВИЗИЈА  

Пројекат „Rromano trajo – Живот Рома“ у складу је са наменом средстава из 

Јавног конкурса, али није у потпуности у складу са првим критеријумом из 

члана 18. ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): 

„мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања“. 

Пројекат није у довољној мери усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеје 

4. и 5 и тачка 2. алинеје 2. и 3. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања. 

Национални савет ромске националне мањине није дао позитивно мишљење о 

овом пројекту. 

2. Јован Крстић пр Агенција за маркетинг и медијске услуге Chimney 

design, Оџаци, Иве Лоле Рибара 47 

Пројекат „Романипе (Ромски народ)“ у складу је са наменом средстава из Јавног 

конкурса, али није у потпуности у складу са првим критеријумом из члана 18. 

ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса 

у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у 
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којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања“. 

Пројекат није у довољној мери усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеје 

4. и 5 и тачка 2. алинеја 3. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања. 

Национални савет ромске националне мањине није дао позитивно мишљење о 

овом пројекту. 

3. YU ECO doo, Суботица, Магнетна поља бб, издавач медија РАДИО YU 

ECO 

Пројекат „Точак живота“ у складу је са наменом средстава из Јавног конкурса, 

али није у потпуности у складу са првим критеријумом из члана 18. ст. 1. 

Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој 

је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области 

јавног информисања“. 

Пројекат није у довољној мери усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 

5. и тачка 2. алинеје 3. и 5. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања. 

Национални савет ромске националне мањине је дао позитивно мишљење о 

овом пројекту. 

4. Радио телевизија Инђија доо,  Инђија, Војводе Степе 1/3, издавач 

медија РАДИО ИНЂИЈА 

 

Пројекат „Где и како живе Роми у Војводини?“  у складу је са наменом 

средстава из Јавног конкурса, али није у потпуности у складу са првим 

критеријумом из члана 18. ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", 

бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој је предложена пројектна активност подобна да 

оствари јавни интерес у области јавног информисања“. 

 

Пројекат није у довољној мери усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 

4. и тачка 2. алинеја 4. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања. 

 

Национални савет ромске националне мањине није дао позитивно мишљење о 
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овом пројекту. 

 

 

 

5. Радио Бачка доо, Бач, Трг др Зорана Ђинђића 4, издавач медија РАДИО 

БАЧКА   

Пројекат „Na kridlach nocy“ у складу је са наменом средстава из Јавног 

конкурса, али није у потпуности у складу са првим критеријумом из члана 18. 

ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса 

у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у 

којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања“. 

Пројекат није у довољној мери усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеје 

2, 3. и 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања. 

Национални савет словачке националне мањине није дао позитивно мишљење 

о овом пројекту. 

6. Доо Словачки издавачки центар за издаваштво Бачки Петровац,  Бачки 

Петровац, 14. ВУСБ 4-6, издавач медија NOVY ŽIVOT 

Пројекат „Часопис за књижевност и културу Нови живот“ у складу је са 

наменом средстава из Јавног конкурса, али није у потпуности у складу са 

првим критеријумом из члана 18. ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката 

за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник 

РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој је предложена пројектна активност 

подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања“. 

Пројекат, наиме, није у довољној мери усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. 

алинеја 5. и тачка 2. алинеје 1. и 3. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања. 

Национални савет словачке националне мањине није дао позитивно мишљење 

о овом пројекту. 

7. Доо Словачки издавачки центар за издаваштво Бачки Петровац,  Бачки 

Петровац, 14. ВУСБ 4-6, издавач медија РОВИНА – slovensky magazin 

Пројекат „Породични магазин РОВИНА“ у складу је са наменом средстава из 
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Јавног конкурса, али није у потпуности у складу са првим критеријумом из 

члана 18. ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): 

„мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања“. 

Пројекат није у довољној мери усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 

5. и тачка 2. алинеје 1. и 3. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања. 

Национални савет словачке националне мањине није дао позитивно мишљење 

о овом пројекту. 

8. Акционарско друштво за новинско издавачку делатност Зрењанин, 

Зрењанин,  Краља Петра Првог 2, издавач медија ЗРЕЊАНИН  

Пројекат „Глас Баната, странице на словачком језику“ у складу је са наменом 

средстава из Јавног конкурса, али није у потпуности у складу са првим 

критеријумом из члана 18. ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", 

бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој је предложена пројектна активност подобна да 

оствари јавни интерес у области јавног информисања“. 

Пројекат није у довољној мери усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 

5. и тачка 2. алинеје 1, 2. и 3. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања. 

Национални савет словачке националне мањине није дао позитивно мишљење 

о овом пројекту. 

9. РТВ Сигнал – НС ДОО, Нови Сад, Булевар ослобођења 88/2, издавач 

медија РАДИО СИГНАЛ 

 

Пројекат „Заштита деце на интернету“ у складу је са наменом средстава из 

Јавног конкурса, али није у потпуности у складу са првим критеријумом из 

члана 18. ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): 

„мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања“. 

 

По оцени Комисије пројекат није у довољној мери усклађен са чланом 18. став 



30 

 

2. тачка 1. алинеја 5. и тачка 2. алинеја 1. Правилника о суфинансирању 

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања. 

 

Национални савет словачке националне мањине није дао позитивно мишљење 

о овом пројекту. 

 

10. Балкан кабловска ТВ ДОО, Нови Сад, Футошки пут 51, издавач медија 

БАЛКАН ТВ   

Пројекат „Словачке свечаности“ у складу је са наменом средстава из Јавног 

конкурса, али није у потпуности у складу са првим критеријумом из члана 18. 

ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса 

у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у 

којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања“. 

Пројекат није у довољној мери усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 

5. и тачка 2. алинеја 1. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања. 

Национални савет словачке националне мањине није дао позитивно мишљење 

о овом пројекту. 

11. Љубинка Недовић ПР, Агенција за издавање новина и веб портала 

Бачка пресс-оконас.инфо, Врбас, Маршала Тита 92, издавач медија 

БАЧКА ПРЕСС 

Пројекат „Украјинци у срцу Бачке“ у складу је са наменом средстава из Јавног 

конкурса, али није у потпуности у складу са првим критеријумом из члана 18. 

ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса 

у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у 

којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања“. 

Пројекат није у довољној мери усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 

5. и тачка 2. алинеје 2, 3. и 4. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања. 

Национални савет украјинске националне мањине дао је позитивно мишљење о 

овом пројекту. 
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12.Новиско-издавачко привредно друштво Сремске новине доо, Сремска 

Митровица,  Трг војвођанских бригада 14/2, издавач медија СРЕМСКЕ 

НОВИНЕ  

Пројекат „Козаци у сремској равници“ у складу је са наменом средстава из 

Јавног конкурса, али није у потпуности у складу са првим критеријумом из 

члана 18. ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): 

„мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања“. 

Пројекат није у довољној мери усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеје 

4. и 5. и тачка 2. алинеја 5. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања. 

Национални савет словачке националне мањине  дао је позитивно мишљење о 

овом пројекту. 

13. Радио Суботица – Szabadkai radio ДОО, Суботица, Арсенија 

Чарнојевића 3, издавач медија РАДИО СУБОТИЦА  

Пројекат „Наши хоризонти“ у складу је са наменом средстава из Јавног 

конкурса, али није у потпуности у складу са првим критеријумом из члана 18. 

ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса 

у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у 

којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања“. 

Пројекат није у довољној мери усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 

3. и тачка 2. алинеја 3. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања. 

Национални савет хрватске националне мањине није предложио да се овај 

пројекат подржи. 

14.Предузеће за производњу и дистрибуцију РТВ програма, трговину и 

услуге ТВ Апатин доо, Апатин, Петефи Шандора 4, издавач медија ТВ 

АПАТИН 

 

Пројекат „Култура као језик живота“ у складу је са наменом средстава из 

Јавног конкурса, али није у потпуности у складу са првим критеријумом из 

члана 18. ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 
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интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): 

„мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања“. 

 

Пројекат није у довољној мери усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 

5. и тачка 2. алинеја 3. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања. 

 

Национални савет хрватске националне мањине није предложио да се овај 

пројекат подржи. 

 

15. Медиум доо за промет роба и услуга, Бечеј, Золтана Чуке 7, издавач 

медија БЕЧЕЈСКИ ДАНИ 

 

Пројекат „Негујмо мађарски идентитет“ у складу је са наменом средстава из 

Јавног конкурса, али није у потпуности у складу са првим критеријумом из 

члана 18. ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): 

„мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања“. 

 

Пројекат није у довољној мери усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеје 

3. и 4. и тачка 2. алинеја 5. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања. 

 

Национални савет мађарске националне мањине није предложио да се овај 

пројекат подржи. 

 

16.Предузеће за радиодифузију и елекомуникацију БУС доо, Ковин, Соње 

Маринковић 6/45, издавач медија РАДИО БУС 

 

Пројекат „Мађарски минути – серијал информативних радио емисија на 

мађарском језику“ у складу је са наменом средстава из Јавног конкурса, али 

није у потпуности у складу са првим критеријумом из члана 18. ст. 1. 

Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој 

је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области 

јавног информисања“. 
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Пројекат није у довољној мери усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеје 

3, 4. и 5. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања. 

 

Национални савет мађарске националне мањине дао је позитивно мишљење о 

овом пројекту. 

 

17. ДОО Linea electronics за производњу, трговину и услуге, Нови Сад,  

Хероја Пинкија 75, издавач медија КТВ 

 

Пројекат „Лаку ноћ, децо - Jó éjszakát, gyerekek“ у складу је са наменом 

средстава из Јавног конкурса, али није у потпуности у складу са првим 

критеријумом из члана 18. ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", 

бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој је предложена пројектна активност подобна да 

оствари јавни интерес у области јавног информисања“. 

 

Пројекат, наиме,  није у довољној мери усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. 

алинеја 5. и тачка 2. алинеја 2. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања. 

 

Национални савет мађарске националне мањине није предложио да се овај 

пројекат подржи. 

 

18. Santos - comerce доо за радио-телевизијске активности, увоз-извоз и 

услуге маркетнига, Зрењанин, Коче Коларова 29, издавач медија 

РАДИО САНТОС 

 

Пројекат „Емисија на мађарском језику Магазин“ у складу је са наменом 

средстава из Јавног конкурса, али није у потпуности у складу са првим 

критеријумом из члана 18. ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", 

бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој је предложена пројектна активност подобна да 

оствари јавни интерес у области јавног информисања“. 

 

Пројекат није у довољној мери усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 

5. и тачка 2. алинеја 3. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања. 

 

Национални савет мађарске националне мањине није предложио да се овај 

пројекат подржи. 
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19.Драган Гмизић ПР, видео и кинематогрфска агенција Greenfield 

продукција, Нови Сад, Браће Дроњак 5а 

 

Пројекат „Генерална проба – КОСА“ у складу је са наменом средстава из Јавног 

конкурса, али није у потпуности у складу са првим критеријумом из члана 18. 

ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса 

у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у 

којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања“. 

 

Пројекат није у довољној мери усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеје 

3. и 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса 

у области јавног информисања. 

 

Национални савет мађарске националне мањине није предложио да се овај 

пројекат подржи. 

 

20. Јанош Пап ПР, Агенција за радио и телевизијске активности агенција 

К23, Суботица, Трг цара Јована Ненада 15 

 

Пројекат „Рестаурација барокних слика великих мајстора“ у складу је са 

наменом средстава из Јавног конкурса, али није у потпуности у складу са 

првим критеријумом из члана 18. ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката 

за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник 

РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој је предложена пројектна активност 

подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања“. 

 

Пројекат није у довољној мери усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеје 

1, 3. и 5. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања. 

 

Национални савет мађарске националне мањине није предложио да се овај 

пројекат подржи. 

 

21. Агенција за консалтинг, маркетинг и посредовање у промету 

ГЛОБАЛМЕДИА Виоелта Јованов-Пештанац пр, Панчево, Јосифа 

Маринковића 5 

 

Пројекат „Лексикон мултикултуралности – серија интервјуа и текстова са 

успешним младим људима – припадницима националних мањина“ у складу је 
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са наменом средстава из Јавног конкурса, али није у потпуности у складу са 

првим критеријумом из члана 18. ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката 

за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник 

РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој је предложена пројектна активност 

подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања“. 

 

Пројекат, наиме, није у неопходној мери усклађен са чланом 18. став 2. тачка 

1. алинеја 4. и тачка 2. алинеје 2. и 3. Правилника о суфинансирању пројеката 

за остваривање јавног интереса у области јавног информисања. 

 

Национални савети мађарске и словачке националне мањине нису предложили 

да се овај пројекат подржи, док су национални савети ромске и македонске 

националне мањине о њему дали позитивно мишљење. 

 

22.Канал 9 доо за маркетинг, радио и телевизију, Нови Сад, Димитрија 

Бугарског 11а, издавач медија ТВ КАНАЛ 9 

 

Пројекат „Интеркултурална догађања II“ у складу је са наменом средстава из 

Јавног конкурса, али није у потпуности у складу са првим критеријумом из 

члана 18. ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): 

„мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања“. 

 

Пројекат није у довољној мери усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 

5. и тачка 2. алинеја 3. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања. 

 

Национални савети словачке и хрватске националне мањине нису предложили 

да се овај пројекат подржи, док су национални савети словеначке и македонске 

националне мањине о њему дали позитивно мишљење. 

 

23.Новости дана.рс доо Ниш-Медијана,  Ниш, Наде Томић 21, издавач 

медија НОВОСТИ ДАНА 

 

Пројекат „Руси у Војводини – јуче, данас, сутра“ у складу је са наменом 

средстава из Јавног конкурса, али није у потпуности у складу са првим 

критеријумом из члана 18. ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", 

бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој је предложена пројектна активност подобна да 

оствари јавни интерес у области јавног информисања“. 
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Пројекат није у довољној мери усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 

3. и тачка 2. алинеја 3. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања. 

 

Национални савет руске националне мањине није доставио мишљење о овом 

пројекту. 

 

24. ДОО Реорганизација Ниш-Медијана,  Ниш, Наде Томић 21 

 

Пројекат „Пољаци у Војводини – јуче, данас, сутра“ у складу је са наменом 

средстава из Јавног конкурса, али није у потпуности у складу са првим 

критеријумом из члана 18. ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", 

бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој је предложена пројектна активност подобна да 

оствари јавни интерес у области јавног информисања“. 

 

Пројекат није у довољној мери усклађен са чланом 18. став 2.  тачка 2. алинеје 

1. и 3. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса 

у области јавног информисања. 

 

Национални савет пољске националне мањине дао је позитивно мишљење о 

овом пројекту. 

 

25.Никола Тумбас пр Фотографска радња Noah Аgency, Суботица,  Бачка 

29, издавач медија СУБОТИЦА.ИНФО 

 

Пројекат „Мухаџир џамија и исламска заједница у Суботици“ у складу је са 

наменом средстава из Јавног конкурса, али није у потпуности у складу са 

првим критеријумом из члана 18. ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката 

за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник 

РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој је предложена пројектна активност 

подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања“. 

 

Пројекат није у довољној мери усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеје 

3, 4. и 5. и тачка 2. алинеја 3. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања. 

 

Национални савет бошњачке националне мањине није доставио мишљење о 

овом пројекту. 
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НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

26.Хрватска независна листа,  Суботица, Ивана Сарића 85, издавач медија 

ХРВАТСКЕ НОВИНЕ 

 

Пројекат „Очување језика, културе, идентитета Хрвата у Војводини“ у складу је 

са наменом средстава из Јавног конкурса, али није у потпуности у складу са 

првим критеријумом из члана 18. ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката 

за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник 

РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој је предложена пројектна активност 

подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања“. 

 

Пројекат није у довољној мери усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 

5. и тачка 2. алинеја 3. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања. 

 

Национални савет хрватске националне мањине није предложио да се овај 

пројекат подржи.  

 

27.Артлине, Суботица, Трг цара Јована Ненада 15 

 

Пројекат „Очување буњевачке женске народне ношње“ у складу је са наменом 

средстава из Јавног конкурса, али није у потпуности у складу са првим 

критеријумом из члана 18. ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", 

бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој је предложена пројектна активност подобна да 

оствари јавни интерес у области јавног информисања“. 

 

Пројекат није у довољној мери усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеје 

3. и 4. и тачка 2. алинеја 5. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања. 

 

Национални савет хрватске националне мањине није предложио да се овај 

пројекат подржи. 

 

28.Комитет знања Србије, Београд, Устаничка 64 
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Пројекат „Млади генијалци националних мањина у Војводини“ у складу је са 

наменом средстава из Јавног конкурса, али није у потпуности у складу са 

првим критеријумом из члана 18. ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката 

за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник 

РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој је предложена пројектна активност 

подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања“. 

 

Пројекат није у довољној мери усклађен са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеје 

1, 3. и 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања. 

 

Национални савети мађарске и словачке националне мањине нису предложили 

да се овај пројекат подржи, док је национални савет румунске националне 

мањине о њему дао позитивно мишљење. 

 

 

29.Културно информативно просветно удружење „Просперитет“, Бела 

Црква, Призренска 54, издавач медија РАДИО ПЕСМА 

 

Пројекат „Palo maj mišto trajo e rromelgo ande Belo Crkva - За квалитетнији 

живот Рома у Белој Цркви“ у складу је са наменом средстава из Јавног 

конкурса, али није у потпуности у складу са првим критеријумом из члана 18. 

ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса 

у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у 

којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања“. 

 

Пројекат није у довољној мери усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеје 

4. и 5. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса 

у области јавног информисања. 

 

Национални савет ромске националне мањине није дао позитивно мишљење о 

овом пројекту. 

 

30. Асоцијација словачких новинара, Нови Сад, Сомборска 16а/15 

 

Пројекат „Чарословник – играна серија за децу“ у складу је са наменом 

средстава из Јавног конкурса, али није у потпуности у складу са првим 

критеријумом из члана 18. ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", 
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бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој је предложена пројектна активност подобна да 

оствари јавни интерес у области јавног информисања“. 

 

Пројекат није у довољној мери усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 

5. и тачка 2. алинеје 1. и 3. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања. 

 

Национални савет словачке националне мањине није дао позитивно мишљење 

о овом пројекту. 

 

31.Центар за информисање, образовање и предузетништво „Облак“, 

Панчево, Јосифа Маринковића 5 

 

Пројекат „Традиција и култура наших комшија – Бугари Палћени – серија 

текстова“ у складу је са наменом средстава из Јавног конкурса, али није у 

потпуности у складу са првим критеријумом из члана 18. ст. 1. Правилника о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој је предложена 

пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања“. 

 

Пројекат није у довољној мери усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеје 

3. и 5. и тачка 2. алинеје 2. и 3. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања. 

 

Национални савет бугарске националне мањине није доставио мишљење о 

овом пројекту. 

 

 

ПРОЈЕКТИ КОЈИ НИСУ РАЗМАТРАНИ ЈЕР НЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ 

КОНКУРСА 

 

На основу члана 17. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања, („Службени 

гласник РС", бр. 16/16 и 8/17) одређено је да учесник конкурса који је у 

текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном 

суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском 

или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог 

пројекта само још једном у тој години. 
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