
 

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

Војводине („Сл. гласник РС“, бр. 99/09, 67/12 - одлука УС, 18/20 - др. закон и 111/21 - др. 

закон), 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 - други пропис, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), члана 11. Покрајинске 

скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени 

лист АПВ“, бр. 54/21 и 7/22-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 из 

области јавног информисања осетљивих група у 2022. години, објављеном 19. јануара 2022. 

године, на предлог Конкурсне комисије за распоређивање средстава из области јавног 

информисања осетљивих група у 2022. години, утврђен на седници Конкурсне комисије 29. 

марта 2022. године, покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским 

заједницама доноси   

 

РЕШЕЊЕ  
о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката из области 

јавног информисања осетљивих група у 2022. години   

 

                                                       I 

Укупна средства којима се располаже за суфинансирање пројеката из области 
јавног информисања осетљивих група у 2022. години износе 10.000.000,00 динара. 

Овим Решењем распоређује се целокупан износ.   

Економска класификација Износ новчаних средстава 

4819 10.000.000,00 

 

Средства се одобравају за реализацију пројеката из области јавног 
информисања осетљивих група невладиним и другим непрофитним организацијама за 
реализацију пројеката увођења, побољшања  или проширења  програмских садржаја 
у новинама или електронским медијима, који се дистрибуирају или емитују у 

Аутономној покрајини Војводини, а од посебног су значаја за јавно информисање 
осетљивих група, укључујући и Интернет странице уписане у регистар медија, и којe 

објављују информације на знаковном језику или Брајевом писму или на други начин, 
који омогућава да се несметано остварује право у јавном информисању.  

 

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 4521 
mediji.psinf@gmail.com  
www.kultura.vojvodina.gov.rs 

 БРОЈ: 137-451-6/2022-05 ДАТУМ: 19. април 2022. године 
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Издавачи медија, медији којима су средства додељена за подстицање јавног 
информисања осетљивих група, називи пројеката и износ распоређених средстава, а 

на основу предлога Конкурсне комисије, наведени су у следећој табели:    
 

II 
 

ПОДРЖАНИ ПРОЈЕКТИ 

 

Р.Б. 
Издавач 

медија 
Медиј Пројекат 

Тражена 

средства 

Додељена 

средства 

1. 
Савез слепих 

Војводине 

Visszhang: hangos 

folyóirat a vakok és 

gyengénlátók 

számára (audio 

kaseta) 

Говор - чувар 

језика 
1,078,800.00  650.000,00 

2. 
Савез слепих 

Војводине 

Одјек: звучни 

часопис за слепе и 

слабовиде (аудио 

касета) 

Наше новине 2,395,200.00 2.100.000,00 

3. 
Савез слепих 

Војводине 

Свет жене: звучни 

часопис за слепе и 

слабовиде жене 

Снага жена 1,104,600.00 750.000,00 

4. 
Савез слепих 

Војводине 

Видици (Брајево 

писмо): Брајев 

часопис за слепе 

Додиром до 

информације 
2,752,000.00 2.150.000,00 

5. 
Савез слепих 

Војводине 

Дечији одјек: 

звучни часопис за 

слепу и слабовиду 

децу и омладину 

(аудио касета) 

Звоно за одмор 1,077,600.00 750.000,00 

6. 

Савез глувих и 

наглувих 

Војводине 

Глас тишине Звук тишине 1,798,000.00 1.750.000,00 

7. 

Удружење 

Панчевачки 

омладински 

центар 

Здраво Панчево 
Тишином ћу ти 

рећи 
612,959.00 200.000,00 

8. 
Задруга 

медијских и 

културних 

продукција  
Слушам да бих 

видео - аудио 

формат 

500,000.00 
 

 



 
 

 Укупно су расподељена средства у износу од 10.000.000,00 динара. 
 

 

стваралаца 

Медијакулт 

Нови Сад 

Војвођанског 

новинара 

намењен 

слепим и 

слабовидим 

особама 

400.000,00 

 

 

9. 

Хрватска 

независна 

листа 

Хрватске новине 

вијести 

Читај ми 

вијести 
320,000.00 200.000,00 

10. 

Удружење 

грађана ОКО 

инфо Ковачица 

Internet portal OKO 

info 

Унапређење 

информисања 

слепих и 

слабовидих 

особа на 

територији 

јужног Баната 

1,460,000.00 200.000,00 

11. 

Канцеларија 

Стварност 

тишине 

Стварност тишине 

Војвођански 

недељник и 

мала 

енциклопедија 

на знаковном 

језику - 

Познати 

Војвођани 

1,260,000.00 400.000,00 

12. 

Друштво 

тумача и 

преводилаца за 

знаковни језик 

- Нови Сад 

Руке говоре 

И ми имамо 

право да знамо! 

Пројекат 

медијског 

информисања 

за глуве и 

наглуве особе 

420,120.00 350.000,00 

13. 

Удружење 

родитеља деце 

предшколског 

узраста Бродић 

паркић из Руме 

Радио Дир 

Апел за помоћ 

болесној деци 

из осетљивих 

група у 

Војводини 

960,000.00 100.000,00 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 
 

 
1. Савез слепих Војводине, Нови Сад, Светозара Милетића 28, издавач медија 

Visszhang: hangos folyóirat a vakok és gyengelátók számára (аудио касета) 

Пројекат „Говор – чувар језика“ у складу је са наменом средстава из Јавног конкурса и 

са оба критеријума 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“ и „мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима“. Пројекат је 

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

Правилника. 

 

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном,  правовременом и потпуном информисању и у складу је са Законом о 

јавном информисању и медијима, што у потпуности одговара намени конкурса 

дефинисаној у члану 15. Закона о јавном информисању и медијима.  

 

Посебну вредност овом пројекту даје потпуна усклађеност са реалним проблемима, 

потребама и приоритетима циљних група, у конкретном случају слепих и слабовидих 

особа мађарске националности, као и усклађеност планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група. Истовремено, Комисија 

је као веома важну означила и чињеницу да предлагач располаже свим техничким и 

људским ресурсима, неопходним за успешну реализацију пројекта. 

 

2. Савез слепих Војводине, Нови Сад, Светозара Милетића 28, издавач медија Одјек: 

звучни часопис за слепе и слабовиде (аудио касета) 

 

Пројекат „Наше новине“ у складу је са наменом средстава из Јавног конкурса и са оба 

критеријума 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“ и „мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима“. Пројекат је 

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

Правилника.  

 

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном,  правовременом и потпуном информисању и у складу је са Законом о 

јавном информисању и медијима, што у потпуности одговара намени конкурса 

дефинисаној у члану 15. Закона о јавном информисању и медијима. 

 

Специфичну вредност пројекту даје чињеница да, због потпуно или делимично 

ограничене визуелне перцепције и немогућности коришћења стандардних штампаних 



медија, слепе и слабовиде особе имају велику потребу за звучним часописом. То, 

истовремено, потврђује потпуну усклађеност пројекта са реалним проблемима, 

потребама и приоритетима циљних група. Коначно, Комисија је као веома важну 

истакла и чињеницу да предлагач располаже свим техничким и људским ресурсима, 

неопходним за успешну реализацију пројекта. 

 

3. Савез слепих Војводине, Нови Сад, Светозара Милетића 28, издавач медија Свет 

жене: звучни часопис за слепе и слабовиде жене 

 

Пројекат „Снага жена“ у складу је са наменом средстава из Јавног конкурса и са оба 

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

остваривање јавног интереса у области јавног информисања: „мера у којој је 

предложена пројектна активност подобна да оствари  јавни интерес у области јавног 

информисања“ и „мера пружања веће гаранције привржености професионалним и 

етичким медијским стандардима“. Пројекат је усклађен и са ставом 2. тачке 1, 2, 3. и 4. 

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

 

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном,  правовременом и потпуном информисању и у складу је са Законом о 

јавном информисању и медијима, што у потпуности одговара намени конкурса 

дефинисаној у члану 15. Закона о јавном информисању и медијима. 

 

Посебну вредност пројекту даје његова фокусираност на женски део као примарну 

циљну групу и потпуно је усклађено са њеним реалним проблемима, потребама и 

приоритетима. Уз то, планиране активности су веома прецизно усклађене са циљевима, 

очекиваним резултатима и потребама циљних група. Истовремено, предлагач 

располаже свим техничким и људским ресурсима, неопходним за успешну реализацију 

пројекта. 

 

4. Савез слепих Војводине, Нови Сад, Светозара Милетића 28, издавач медија Видици 

(Брајево писмо): Брајев часопис за слепе 

 

Пројекат „Додиром до информације“ у складу је са наменом средстава из Јавног 

конкурса и са оба критеријума 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“ и „мера пружања 

веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима“. 

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

18. тог Правилника.  

 

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и 

истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању и у складу је са 

Законом о јавном информисању и медијима, што у потпуности одговара намени 

конкурса дефинисаној у члану 15. Закона о јавном информисању и медијима. 

 



Посебну вредност пројекту даје потпуна усклађеност са реалним проблемима, 

потребама и приоритетима циљних група, у конкретном случају слепих и слабовидих 

особа, и усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и 

потребама циљних група. С обзиром на то да је Брајево писмо доминантно писмо 

слепих и слабовидих најважније у процесу њиховог образовања и запошљавња, као и 

у њиховим свакодневним активностима, пројекат доприноси несметаном остваривању 

њиховог права у јавном информисању, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном,  правовременом и потпуном информисању. Уз све то, предлагач 

располаже свим техничким и људским ресурсима, неопходним за успешну реализацију 

пројекта. 

 

5. Савез слепих Војводине, Нови Сад, Светозара Милетића 28, издавач медија Дечији 

одјек: звучни часопис за слепу и слабовиду децу и омладину (аудио касета) 

Пројекат „Звоно за одмор“ у складу је са наменом средстава из Јавног конкурса и са 

оба критеријума 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“ и „мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима“. Пројекат је 

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

Правилника. 

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном,  правовременом и потпуном информисању и у складу је са Законом о 

јавном информисању и медијима, што у потпуности одговара намени конкурса 

дефинисаној у члану 15. Закона о јавном информисању и медијима. 

 

Посебну вредност овом пројекту даје то што обезбеђује приступачност информисању за 

најосетљивију групу слепих и слабовидих лица - децу и младе. Поред информативног, 

пројекат има и едукативни карактер, усмерен на њихов нормалан психолошки и 

социјални развој. Најзад, за подршку овом пројекту изизуетно је важна чињеница да 

предлагач располаже и свим техничким и људским ресурсима, неопходним за његову 

квалитетну и успешну реализацију. 

 

6. Савез глувих и наглувих Војводине, Нови Сад, Светозара Милетића 18, издавач 

медија Глас тишине 

Пројекат „Звук тишине“ у складу је са наменом средстава из Јавног конкурса и са оба 

критеријума 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“ и „мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима“. Пројекат је 

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

Правилника.  



Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном,  правовременом и потпуном информисању и у складу је са Законом о 

јавном информисању и медијима, што у потпуности одговара намени конкурса 

дефинисаној у члану 15. Закона о јавном информисању и медијима. 

Посебну вредност пројекту даје чињеница да је  знаковни језик за глуве и наглуве 

особе од изузетне важности и у великој мери компензује смањену могућност примања 

неопходних информација, а тиме спречава и њихову маргинализацију у јавном 

дискурсу. То, недвосмислено, потврђује потпуна усклађеност пројекта са реалним 

проблемима и потребама приоритетних циљних група. Истовремено, са циљевима, 

очекиваним резултатима и потребама циљних група добро су усклађене и планиране 

активности овог пројекта. Посебну вредност пројекту даје и повећање приступачности 

информацијама путем штампаних медија – часописа „Глас тишине“, као и повећање 

телевизијских садржаја на знаковном језику.  

7. Удружење „Панчевачки омладински центар“, Панчево, Др Жарка Фогараша 30б/1, 

Здраво Панчево 

 

Пројекат „Тишином ћу ти рећи“ у складу је са наменом средстава из Јавног конкурса и 

са оба критеријума 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“ и „мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима“. Пројекат је 

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

Правилника. 

  

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном,  правовременом и потпуном информисању и у складу је са Законом о 

јавном информисању и медијима, што у потпуности одговара намени конкурса 

дефинисаној у члану 15. Закона о јавном информисању и медијима. 

 

Посебну вредност пројекту даје фокусираност на свеобухватно информисање глувих и 

наглувих особа, као и иновативан приступ који представља комбинацију иницијалних 

информација предочених у видео клиповима на знаковном језику и одговарајућих 

текстуалних садржаја, који им пружају одговоре на сва, за њихов свакодневни живот 

важна питања. Такође, посебну вредност пројекту даје и то што користи предност 

друштвених мрежа да се на атрактиван и иновативан начин обрати циљној групи. 

 

8. Задруга медијских и културних стваралаца Нови Сад, Војвођанских бригада 17 

 

Пројекат „Слушам да бих видео - аудио формат Војвођанског новинара намењен слепим 

и слабовидим особама“ у складу је са наменом средстава из Јавног конкурса и са оба 

критеријума 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“ и „мера пружања веће гаранције 



привржености професионалним и етичким медијским стандардима“. Пројекат је 

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

Правилника. 

  

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном,  правовременом и потпуном информисању и у складу је са Законом о 

јавном информисању и медијима, што у потпуности одговара намени конкурса 

дефинисаној у члану 15. Закона о јавном информисању и медијима. 

 

Значај пројекту даје превођење писаних у звучне медијске садржаје, како би се 

учинили доступним слепим и слабовидим особама. Такође, пројекат је потпуно 

усклађен са реалним проблемима и потребама приоритетних циљних група. 

Истовремено, са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група добро 

су усклађене и планиране активности овог пројекта. 

 

9. Хрватска независна листа, Суботица, Ивана Сарића 85, издавач медија Хрватске 

новине вијести 

 

Пројекат „Читај ми вијести“ у складу је са наменом средстава из Јавног конкурса и са 

оба критеријума 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“ и „мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима“. Пројекат је 

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

Правилника. 

  

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном,  правовременом и потпуном информисању и у складу је са Законом о 

јавном информисању и медијима, што у потпуности одговара намени конкурса 

дефинисаној у члану 15. Закона о јавном информисању и медијима. 

 

Посебну вредност пројекту даје чињеница број медијских садржаја, преко 100, 

намењених осетљивим групама. Такође, вредност пројекту даје потпуна усклађеност са 

реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, у конкретном случају 

слепих и слабовидих особа хрватске националности. План реализације и активности 

пројекта је детаљно разрађен. 

 

10. Удружење грађана „ОКО инфо“ Ковачица, Маршала Тита 46, издавач медија 

Интернет портал ОКО инфо 

 

Пројекат „Унапређење информисања слепих и слабовидих особа на територији јужног 

Баната“ у складу је са наменом средстава из Јавног конкурса и са оба критеријума 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“ и „мера пружања веће гаранције привржености професионалним 

и етичким медијским стандардима“. Пројекат је усклађен и са ставом 2. тачке 1, 2, 3. и 

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

  

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном,  правовременом и потпуном информисању и у складу је са Законом о 

јавном информисању и медијима, што у потпуности одговара намени конкурса 

дефинисаној у члану 15. Закона о јавном информисању и медијима. 

 

Посебну вредност пројекту даје чињеница да, због потпуно или делимично ограничене 

визуелне перцепције и немогућности коришћења стандардних визуелних медија, слепе 

и слабовиде особе са територије јужног Баната имају велику потребу за звучним 

садржајима који се тичу њихове локалне средине. То, истовремено, потврђује потпуну 

усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних 

група. Коначно, веома важна је чињеница да предлагач располаже свим техничким и 

људским ресурсима, неопходним за успешну реализацију пројекта. 

 

11.  Канцеларија „Стварност тишине“, Вршац, Никите Толстоја 170, издавач медија 

Стварност тишине 

 

Пројекат „Војвођански недељник и мала енциклопедија на знаковном језику - Познати 

Војвођани“ у складу је са наменом средстава из Јавног конкурса и са оба критеријума 

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“ и „мера пружања веће гаранције привржености професионалним 

и етичким медијским стандардима“. Пројекат је усклађен и са ставом 2. тачке 1, 2, 3. и 

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

  

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном,  правовременом и потпуном информисању и у складу је са Законом о 

јавном информисању и медијима, што у потпуности одговара намени конкурса 

дефинисаној у члану 15. Закона о јавном информисању и медијима. 

 

Посебну вредност пројекту даје чињеница да он омогућава вишеструке бенефите, не 

само за примарну циљну групу, већ и за целокупно становништво, с обзиром на то да 

јавности представља значајне историјске личности из Војводине, а посебно из света 

културе и уметничког стваралаштва. Овим пројектом се приближавају информације на 

знаковном језику разних садржаја, којима се унапређује квалитет живота глувих и 

наглувих особа, како би се осећали као равноправни грађани.  

 

12. Друштво тумача и преводилаца на знаковни језик – Нови Сад, Војводе Путника 1,  

издавач медија Руке говоре 

 

Пројекат „И ми имамо право да знамо! Пројекат медијског информисања за глуве и 

наглуве особе“ у складу је са наменом средстава из Јавног конкурса и са оба 



критеријума 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“ и „мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима“. Пројекат је 

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

Правилника. 

  

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном,  правовременом и потпуном информисању и у складу је са Законом о 

јавном информисању и медијима, што у потпуности одговара намени конкурса 

дефинисаној у члану 15. Закона о јавном информисању и медијима. 

 

Посебну вредност пројекту даје чињеница да ће кроз месечне медијске садржаје глуве 

и наглуве особе бити информисане о свакодневним сервисним информацијама о граду 

Новом Саду, као и о вестима из културе, света и спорта. Поред тога, овај пројекат има 

и део „Школа знаковног језика“, где ће се кроз петоминутне емисије сви 

заинтересовани упознати са основама знаковног језика и на тај начин упознати и 

заједницу глувих. Пројекте активности су добро разрађене  и усклађене са реалним 

проблемима и потребама приоритетних циљних група. 

 

12.  Удружење родитеља деце предшколског узраста „Бродић паркић“ из Руме, 

Змај Јовина 30, издавач медија Радио Дир 

 

Пројекат „Апел за помоћ болесној деци из осетљивих група у Војводини“ у складу са 

наменом средстава из Јавног конкурса и са оба критеријума 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“ 

и „мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским 

стандардима“. Пројекат је усклађен и са ставом 2. тачке 1, 2, 3. и 4. и ставом 3. тачке 

1. и 2. члана 18. тог Правилника. 

  

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном,  правовременом и потпуном информисању и у складу је са Законом о 

јавном информисању и медијима, што у потпуности одговара намени конкурса 

дефинисаној у члану 15. Закона о јавном информисању и медијима. 

 

Посебну вредност пројекту даје фокусираност на информисање о проблемима деце 

оболеле од ретких и других болести и деце са посебним потребама и то информисање 

које је, истовремено, усмерено како према широкој јавности у циљу њене мобилизације 

за решавање тих проблема, тако и према болесној деци и њиховим породицама, с 

циљем да се лакше боре са свакодневним проблемима, али и пронађу путеве за 

побољшавање сопственог статуса и за решавање тих проблема. Посебну вредност 

пројекту даје и то што  су садржаји и њихова презентација прилагођени и слепој и 

слабовидој деци. 



 

                                                      III 

ПРОЈЕКТИ КОЈИ НИСУ ПОДРЖАНИ: 

 

Р.Б. Издавач медија Медиј Пројекат 

1. 
Ромско удружење 

Карловачке зоре 
Карловачки лист 021 

Медијска инклузија ромске 

заједнице 

2. 

Центар за 

промоцију здравих 

идеја Еурека 021 

продукција (ТВ) 
ТВ серијал Видљиво -

невидљиво 

3. 
Удружење ЦНН 

Војводина неввс 
CNN Vojvodina News Наша будућност 

4. 
Грађански центар 

Европски пројекат 
Европро Солидарна Војводина 

5. 
Савез бубрежних 

инвалида Војводине 
Нефро Нефро - поглед у нови живот 

6. 

Удружење 

пензионера града 

Новог Сада 

Internet prezentacija 

www.udruzenje-

penzionera-gns.net 

Унапређење информисања 

корисника пензија - израда 

новог сајта 

7. 
Завичајно 

удружење Футог 
Радио Футог 

Без баријера 2022 - радио 

емисија намењена особама са 

инвалидитетом 

 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
1. Ромско удружење „Карловачке зоре“, Сремски Карловци, Сарајевска 8 

 

Пројекат „Медијска инклузија ромске заједнице“ није у складу са циљевима Конкурса: 

„Остваривање јавног интереса осетљивих група у АП Војводини у области јавног 

информисања, увођење, побољшање или проширење програмских садржаја у новинама 

или електронским медијима који објављују информације на знаковном језику или 

Брајевом писму или на други начин, који омогућава да се несметано остварује право у 

јавном информисању“. 

 



 

2. Центар за промоцију здравих идеја „Еурека 021“, Сремска Каменица, 

Староиришки пут 83 

 

Пројекат „ТВ серијал Видљиво-невидљиво“ није у складу са циљевима Конкурса: 

„Остваривање јавног интереса осетљивих група у АП Војводини у области јавног 

информисања, увођење, побољшање или проширење програмских садржаја у новинама 

или електронским медијима који објављују информације на знаковном језику или 

Брајевом писму или на други начин, који омогућава да се несметано остварује право у 

јавном информисању“. 

 

3. Удружење ЦНН Војводина неввс, Нови Сад, Косовска 7А, издавач медија CNN 

Vojvodina News 

 

          Пројекат „Наша будућност“ није у складу са циљевима Конкурса: „Остваривање јавног 

интереса осетљивих група у АП Војводини у области јавног информисања, увођење, 

побољшање или проширење програмских садржаја у новинама или електронским 

медијима који објављују информације на знаковном језику или Брајевом писму или на 

други начин, који омогућава да се несметано остварује право у јавном информисању“.  

 

4. Грађански центар „Европски пројекат“, Темерин, Петефи Шандора 91, издавач 

медија Европро 

 

          Пројекат „Солидарна Војводина“ није у складу са циљевима Конкурса: „Остваривање 

јавног интереса осетљивих група у АП Војводини у области јавног информисања, 

увођење, побољшање или проширење програмских садржаја у новинама или 

електронским медијима који објављују информације на знаковном језику или Брајевом 

писму или на други начин, који омогућава да се несметано остварује право у јавном 

информисању“. 

          Пројектом нису идентификоване и јасно дефинисане циљне групе.  

 

5. Савез бубрежних инвалида Војводине, Нови Сад, Булевар ослобођења 6-8, издавач 

медија Нефро 

 

          Пројекат „Нефро – поглед у нови живот“ није у складу са циљевима Конкурса: 

„Остваривање јавног интереса осетљивих група у АП Војводини у области јавног 

информисања, увођење, побољшање или проширење програмских садржаја у новинама 

или електронским медијима који објављују информације на знаковном језику или 

Брајевом писму или на други начин, који омогућава да се несметано остварује право у 

јавном информисању“. 

 

6. Удружење пензинера града Новог Сада, Нови Сад, Поштанска 3, издавач медија 

Internet prezentacija www.udruzenje-penzionera-gns.net 

 

Пројекат „Унапређење информисања корисника пензија – израда новог сајта“ није у 

складу са циљевима Конкурса: „Остваривање јавног интереса осетљивих група у АП 

http://www.udruzenje-penzionera-gns.net/


Војводини у области јавног информисања, увођење, побољшање или проширење 

програмских садржаја у новинама или електронским медијима који објављују 

информације на знаковном језику или Брајевом писму или на други начин, који 

омогућава да се несметано остварује право у јавном информисању“.  

Уз то, пројектом је планирана израда новог сајта, а не производња новог или 

унапређење већ произведеног медијског садржаја на постојећем сајту, што је супротно 

самој суштини законом предвиђеног модела суфинансирања производње пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања. 

 

7. Завичајно удружење Футог, Футог, Цара Лазара 43, издавач медија Радио Футог 

 

Пројекат „Без баријера 2022 - радио емисија намењена особама са инвалидитетом“ није 

у складу са циљевима Конкурса: „Остваривање јавног интереса осетљивих група у АП 

Војводини у области јавног информисања, увођење, побољшање или проширење 

програмских садржаја у новинама или електронским медијима који објављују 

информације на знаковном језику или Брајевом писму или на други начин, који 

омогућава да се несметано остварује право у јавном информисању“.  

Пројектом нису идентификоване и јасно дефинисане циљне групе.  

                                                       IV 

 

ПРОЈЕКТИ КОЈИ НИСУ РАЗМАТРАНИ: 

 

Р.Б. 
Издавач 

медија 
Медиј Пројекат Разлог неразматрања 

1. 
РТВ Сигнал-нс 

доо 
Радио Сигнал 

Храбро срце - 

информисање 

особа са 

посебним 

потребама 

Подносилац пријаве је 

приватно предузеће, а 

право учешћа на конкурсу 

имају само невладине 

организације 

2. 
Тврђава 1780 

ДОО Нови Сад 
Тврђава1780 

Са сметњом се 

живи 

Подносилац пријаве је 

приватно предузеће, а 

право учешћа на конкурсу 

имају само невладине 

организације 

3. 
Цвет на Тиси доо 

Зрењанин 
Цвет на Тиси 

Положај глувих и 

наглувих лица 

Подносилац пријаве је 

приватно предузеће, а 

право учешћа на конкурсу 

имају само невладине 

организације 

4. 

Радиодифузно 

предузеће 021 

доо Нови Сад 

Радио 021 

Проговори и ти, 

немој да ћутиш - 

осуди насиље 

Подносилац пријаве је 

приватно предузеће, а 

право учешћа на конкурсу 

имају само невладине 




