
Програмска активност 12041003 – Унапређење професионалних стандарда 

Функционална класификација 830 – Услуге емитовања и штампања 

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета  

Економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери 

465111 – Остале текуће дотације и трансфери 

Планирани расходи за остале дотације и трансфере износе 3.000.000,00 динара. Средства су 

извршена у износу 3.000.000,00 динара, односно извршено је 100,00% финансијског плана. 

Средства су додељена корисницима на основу спроведеног Конкурса за унапређење 

професионалних стандарда у 2021. години. 

Корисници средстава којима су пренета средства по спроведеном Конкурсу су следећи:  

Редни 
број  

Подносилац пријаве Назив пројекта Додељена средства 

1. Херор медиа понт доо, 
Нови Сад 

Пета европска конференција 

посвећена мањинским и локалним 

медијима "Екоцивилизација и 

медији" 

300.000,00 

2. 

Центар за културу, 
едукацију и медије 

"Академац" Сремски 
Карловци 

Научно-стручна конференција 
"Унапређење људских потенцијала 

у медијским организацијама" 

 
 

100.000,00 

3. 
Удружење грађана 

"Други Нови Центар" 
Панчево 

Еколошко новинарство у пракси 

 
 

150.000,00 

4. Синдикат новинара 
Србије 

Улога новинарских синдиката у 
професионалном раду медија 

 
 

150.000,00 

5. 

Акционарско друштво 
за новинарско-

издавачку делатност 
"Зрењанин" Зрењанин 

Од едукације до квалитетнијег 
извештавања новинара о 

економским темама 

 
 

100.000,00 

6. Завичајно удружење 
Футог 

Стручни скуп: "Особе са 
инвалидитетом и медији - јачање 

капацитета локалних медија за 
извештавање о особама са 

инвалидитетом" 

 
 

100.000,00 



7. 

Предузеће за 
производњу и 

дистрибуцију ртв 
програма, трговину и 
услуге ТВ Апатин доо 

Медијски стручни скуп: 26. 
ИНТЕРФЕР 2021. 

ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛ 
РЕПОРТАЖЕ И МЕДИЈА 

 
 

300.000,00 

8. Удружење интернет 
портала 

Самоодрживост медија 

 
100.000,00 

9. Удружење новинара 
Србије 

Улога новинара у спречавању 
дигиталног насиља над децом 

 
250.000,00 

10. Хрватско удружење 
новинара "Кро-њуз" 

Изазови мањинских медија - 
Семинар у циљу унапређења 
професионалних стандарда 

мањинских медија 

 
 

100.000,00 

11. 
 Ред прес 

Округли сто "Професионални и 
етички стандарди у српском 

новинарству" 

 
250.000,00 

12. 
Вотенс Пројектуј се 

 
200.000,00 

13. 
Задруга медијских и 

културних стваралаца 
Медијакулт Нови Сад 

Истраживање метода и садржаја 
усавршавања професионалних 

новинара 

 
 

200.000,00 

14. Друштво новинара 
Војводине 

Истраживање потреба новинара за 
професионално усавршавање 

 
400.000,00 

15. Удружење новинара 
Војводине 

Шеснаести, такмичарски ТВ 
фестивал минијатура PRESS ВИТЕЗ 

 
200.000,00 

16. 
КЛАСТЕР КРЕАТИВНИХ 

ИНДУСТРИЈА 
ВОЈВОДИНЕ 

ЛЕКСИКОН НОВИХ ТЕРМИНА У 
ИНДУСТРИЈИ АВ САДРЖАЈА 

(штампано издање) 

 
100.000,00 

 

 

 

 

 


