
На основу члана 25. Закона о јавном информисању и  медијима („Службени
гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16-др.пропис), члана 24. став 1. Правилника о
суфинансирању  пројеката  за  остваривање  јавног  интереса  у  области  јавног
информисања („Службени гласник  РС“,  број  16/16 и  8/17)  и  члана 63.  Статута
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), на
предлог  Комисије  за  оцењивање  пројеката  за  остваривање  јавног  интереса  у
области јавног информисања на територији града Краљева у 2019. години,

Градско веће града Краљева, на             седници одржаној                2019.
године, донело је

РЕШЕЊЕ
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА ПРОЈЕКТЕ

КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ
ИНФОРМИСАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

   

I

РАСПОДЕЉУЈУ  СЕ средства  опредељена  Одлуком  о  буџету  града
Краљева за 2019. годину („Службени лист града Краљева“, број 32/18) намењена
за суфинансирање пројеката у области јавног информисања на територији града
Краљева,  по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање
јавног интереса у области јавног информисања на територији града Краљева у
2019. години  Решењем  Градског  већа  града  Краљева  број  011-111/2019-I  од
08.04.2019. године (у даљем тексту: Конкурс), у укупном износу од  19.000.000,00
динара, следећим подносиоцима пројеката:

ТЕЛЕВИЗИЈА

Редни
 број

Подносилац пријаве Назив пројекта Износ предложених
средстава у динарима

1.

Радио телевизија 
Краљево и Ибарске 
новости д.о.о. из 
Краљева

„За мој град“ 5.371.450,00
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2.

Предузеће за 
издавачку делатност,
радио и телевизију 
„Мелос“ д.о.о. 
Краљево

„Краљевачка 
хроника“

3.000.000,00

3.
Предузеће за 
информисање 
„ИНФО 24 МЕДИА“

„Градске теме 
Краљева“

420.000,00

4.
MIX MEDIA 2009 
д.о.о. из Краљева

„Будућност Краљева“ 1.100.000,00

5. Предузеће „Конзум 
лав“ д.о.о. Ужице

„Млади лавови/це“ 485.000,00

РАДИО

Редни
број

Подносилац пријаве Назив пројекта Износ предложених
средстава у динарима

1.

Центар за 
информатички 
инжењеринг и 
пројектовање д.о.о. 
из Краљева

„Желимо друштво 
које не 
дискриминише децу 
са сметњама у 
развоју“

360.000,00

2.

Привредно друштво 
за инжењеринг 
трговину и услуге 
ЕЛИПСА  о.д. 
Краљево

„Сурфуј паметно и 
сигурно“

110.000,00

3.

Радио и телевизија 
Краљево и Ибарске 
новости д.о.о. из 
Краљева

„Радио тренинг“ 1.352.750,00
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4.

Привредно друштво 
за изнајмљивање и 
дистрибуцију 
филмова ИБМ д.о.о. 
Краљево из Краљева

„Време је за добре 
вибрације“

200.000,00

НОВИНЕ

Редни
број

Подносилац пријаве Назив пројекта Износ предложених
средстава у динарима

1. Радио телевизија 
Краљево и Ибарске 
новости д.о.о. из 
Краљева

„За Краљево без
дискриминације“

2.413.800,00

ПОРТАЛ

Редни
број

Подносилац пријаве Назив пројекта Износ предложених
средстава у динарима

1. Infopress 036 – 
Интернет издавање и
маркетинг из 
Краљева

„Разум или
предрасуде“

510.000,00

2.
MIX MEDIA 2009 
д.о.о. из Краљева

„Трагом судбине
Краљева“

205.000,00

3. Томисав 
Радовановић, ПР 
Интернет издавање и
агенција за визуелне 
комуникације „АРТ“ 
КРАЉЕВО из 
Краљева

„Краљево и
краљевчани“

380.000,00
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4. Удружење 
„Рефлектор“, Чачак

„Краљево данас“ 180.000,00

ПРОДУКЦИЈА

Редни
број

Подносилац пријаве Назив пројекта Износ предложених
средстава у динарима

1. Даниела Ћајић, ПР 
Продукција, 
емитовање и 
производња реклама
МАРКЕТИНГ ТВ  ИН 
Краљево из Краљева

„Јаче жене за боље
сутра“

1.862.000,00

2. Maрина Миљковић 
Дабић, ПР 
Продукција „Prime 
time“ Краљево из 
Краљева

„На правом путу“ 530.000,00

3. Јелена Лешевић, ПР 
Продукција тв 
програма и 
маркетинг агенција 
„ИНФО ПЛУС“ 
Адрани из Краљева

„Вежбањем до
здравља и правилног

развоја деце“

             520.000,00

II

Градоначелник  града  Краљева  закључиће  уговор  са  подносиоцима
пројеката  из  тачке  I  овог  Решења,  којим  ће  се  уредити   међусобна  права  и
обавезе.
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III

Ово решење објавити на интернет страници града Краљева www.kraljevo.rs.

О б р а з л о ж е њ е

                  Градско веће града Краљева расписало је Конкурс за суфинансирање
пројеката  за  остваривање  јавног  интереса  у  области  јавног  информисања  на
територији  града  Краљева  у  2019.  години Решењем  број  011-111/2019-I  од
08.04.2019. године, који је објављен на веб-сајту града Краљева www.kraljevo.rs и
недељним новинама Ибарске новости дана 12.04.2019. године.
                 Конкурс је био отворен до 03.05.2019.године.
              Благовремено,  до рока одређеног  конкурсом,  приспело је  укупно 47
пријава следећих учесника:

1. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ
Direct Link d.о.о. БЕОГРАД (Стари град) за пројекат „Наше место: Град Краљево“,
дана 07.05.2019. године, заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске
управе града Краљева под бројем 281/19. 

2. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ
Direct Link Доо БЕОГРАД (Стари град) за пројекат „Еко Краљево“, дана 07.05.2019.
године,  заведена  у  Одељењу за  друштвене  делатности  Градске  управе  града
Краљева под бројем 281/19. 

3. АГЕНЦИЈА  ЗА  ПРОДУКЦИЈУ  ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ  ПРОГРАМА  MAX
MARI  PRODUCTION из  Краљева за  пројекат  „Гоч  –  неискоришћени туристички
потенцијал“,  дана  07.05.2019.  године,  заведена  у  Одељењу  за  друштвене
делатности Градске управе града Краљева под бројем 281/19.

 
4. „PROGLAS PUBLIC RELATIONS“ dоо из Београда за пројекат „Водич

кроз  дијабетес“,  дана  07.05.2019.  године,  заведена  у  Одељењу  за  друштвене
делатности Градске управе града Краљева под бројем 281/19.

5. ПРИВРЕДНО  ДРУШТВО  ЗА  ИЗНАЈМЉИВАЊЕ  И  ДИСТРИБУЦИЈУ
ФИЛМОВА  ИБМ  ДОО  КРАЉЕВО  из  Краљева  за  пројекат  „Време  је  за  добре
вибрације“,  дана  07.05.2019. године заведена у Одељењу за друштвене делатности
Градске управе града Краљева под бројем 281/19. 

6. ДРУШТВО  СА  ОГРАНИЧЕНОМ  ОДГОВОРНОШЋУ  КРАЉЕВАЧКА
ТЕЛЕВИЗИЈА КРАЉЕВО из Краљева, за пројекат „Твој живот је у твојим рукама“,
дана  07.05.2019. године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе
града Краљева под бројем 281/19. 
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7. ЈЕЛЕНА ЛЕШЕВИЋ ПР Продукција тв програма и маркетинг агенција
ИНФО ПЛУС Адрани из Краљева, пријава за пројекат „Вежбањем до здравља и
правилног  развоја  деце“,  дана   07.05.2019.  године  заведена  у  Одељењу  за
друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 281/19. 

8.  КЦМК  –  ЦЕНТАР  ДОО  КРАЉЕВО  из  Краљева,  пријава  за  пројекат
„Одговорни грађани, бољи живот на локалу“, дана  07.05.2019. године заведена у
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем
281/19. 

9. МIХ МЕDIA 2009 Д.О.О. из Краљева за пројекат „Будућност Краљева“,
дана  07.05.2019. године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске
управе града Краљева под бројем 281/19. 

10. МIХ  МЕDIA  2009  доо  из  Краљева,  за  пројекат  „Трагом  судбине
Краљева“,  дана   07.05.2019.  године  заведена  у  Одељењу  за  друштвене
делатности Градске управе града Краљева под бројем 281/19. 

11. ДАНИЕЛА ЋАЈИЋ ПР Продукција емитовање и производња реклама
МАРКЕТИНГ ТВ ИН Краљево из  Краљева за пројекат „Јаче жене за боље сутра“,
дана 07.05.2019. године, заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске
управе града Краљева под бројем 281/19.

12.РАДИО  ТЕЛЕВИЗИЈА  КРАЉЕВО  И  ИБАРСКЕ  НОВОСТИ  д.о.о.  из
Краљева, за пројекат „За Краљево без дискриминације“, дана  07.05.2019. године
заведена  у  Одељењу  за  друштвене  делатности  Градске  управе  града  Краљева  под
бројем 281/19. 

13.РАДИО  ТЕЛЕВИЗИЈА  КРАЉЕВО  И  ИБАРСКЕ  НОВОСТИ  д.о.о.  из
Краљева за пројекат „Радио тренинг“, дана  07.05.2019. године заведена у Одељењу
за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 281/19. 

14.РАДИО  ТЕЛЕВИЗИЈА  КРАЉЕВО  И  ИБАРСКЕ  НОВОСТИ  д.о.о.  из
Краљева за пројекат „За мој град“, дана  07.05.2019. године заведена у Одељењу за
друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 281/19. 

15.КРАЉЕВАЧКИ РАЗВОЈНИ ЦЕНТАР из Краљева за пројекат „Изазови
и дилеме енергетског сектора града Краљева“, дана  07.05.2019. године заведена у
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 281/19. 

16.ЗОРАН НИКОЛИЋ,  ПР ИНТЕРНЕТ ИЗДАВАЊЕ И ИСТРАЖИВАЊЕ
ЈАВНОГ МЊЕЊА КВ НОВОСТИ КРАЉЕВО из Краљева за пројекат  „Дијалог као
основа комуникације у локалној самоуправи“, дана  07.05.2019.  године заведена у
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 281/19. 
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17.МАРИНА  МИЉКОВИЋ  ДАБИЋ,  ПР.  ПРОДУКЦИЈА  „PRIME  TIME“
Краљево из  Краљева,  за  пројекат  „  На  правом месту“, дана   07.05.2019.  године
заведена  у  Одељењу  за  друштвене  делатности  Градске  управе  града  Краљева  под
бројем 281/19. 

18.EМИТ 24 ДОО БЕОГРАД, из Београда, за пројекат „Изазови развоја
социјалне  државе“, дана   07.05.2019.  године  заведена  у  Одељењу  за  друштвене
делатности Градске управе града Краљева под бројем 281/19. 

19.ИНФО ИТ МЕДИА ДОО БЕОГРАД, из Београда за пројекат „Упознајте
општине  и  градове  у  Србији,  Краљево  –  процват  града  од  Видовдана“,  дана
07.05.2019. године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града
Краљева под бројем 281/19. 

20.ТОМИСЛАВ  РАДОВАНОВИЋ  ПР  ИНТЕРНЕТ  ИЗДАВАЊЕ  И
АГЕНЦИЈА  ЗА  ВИЗУЕЛНЕ  КОМУНИКАЦИЈЕ  АРТ  КРАЉЕВО  из  Краљева за
пројекат „Краљево и краљевчани“,  дана  07.05.2019. године заведена у Одељењу за
друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 281/19. 

21. „INFOPRESS 036“ – Интернет издавање и маркетинг из Краљева за
пројекат „Разум или предрасуде“,  дана 07.05.2019. године, заведена у Одељењу
за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 281/19. 

22.  РАДОМИР  МАТОВИЋ  ПР  АГЕНЦИЈА  ЗА  ПРОИЗВОДЊУ  АУДИО
ВИЗУЕЛНИХ САДРЖАЈА RM PRODUCTION КОВАНЛУК ИЗ Рибнице, Краљево, за
пројекат „Једнаке шансе за све“, дана 07.05.2019. године, заведена у Одељењу за
друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 281/19. 

23.  НОВОСТИ ДАНА.РС ДОО НИШ – МЕДИЈАНА, за пројекат „Туризам
као правац привредног  развоја  Краљева“,  дана 07.05.2019.  године,  заведена у
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем
281/19. 

24. ДНЕВНИК  АКЦИОНАРСКО  ДРУШТВО  ЗА  НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ НОВИ САД, из Новог Сада, за пројекат „Живот и лековито биље“,
дана  07.05.2019. године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе
града Краљева под бројем 281/19. 

25. ДРУШТВО  СА  ОГРАНИЧЕНОМ  ОДГОВОРНОШЋУ  МЕЛОС
ПРОДУКЦИЈА 1984 КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „У нашем крају...“,  дана
07.05.2019. године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града
Краљева под бројем 281/19.  

26. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈУ
МЕЛОС ДОО КРАЉЕВО из  Краљева  за  пројекат  „Краљевачка  хроника“,   дана
07.05.2019. године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града
Краљева под бројем 281/19. 
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27. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈУ
МЕЛОС ДОО КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Краљевачки Агро Инфо“,  дана
07.05.2019. године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града
Краљева под бројем 281/19. 

28. РАДИОДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТУДИО М“ ДОО ЧАЧАК, из Чачка,
за  пројекат  „Краљево  данас“, дана   07.05.2019.  године  заведена  у  Одељењу  за
друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 281/19. 

29. СИНДИКАТ НОВИНАРА СРБИЈЕ са седиштем у Београду, за пројекат
„Професионално новинарство за демократско друштво“, дана  07.05.2019.  године
заведена  у  Одељењу  за  друштвене  делатности  Градске  управе  града  Краљева  под
бројем 281/19. 

30. ADRIA  MEDIA  GROUP  d.o.o.  (Stari  grad)  из  Београда  за  пројекат
„Краљево – потенцијал Србије“,  дана  07.05.2019.  године  заведена  у  Одељењу за
друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 281/19. 

31. ДОО  РЕОРГАНИЗАЦИЈА  НИШ  из  Ниша,  за  пројекат  „Да  роде  не
заобилазе  Краљево“,  дана   07.05.2019.  године  заведена  у  Одељењу  за  друштвене
делатности Градске управе града Краљева под бројем 281/19. 

32. ПРЕДУЗЕЋЕ  КОНЗУМ  ЛАВ  доо  Ужице,  за  пројекат  „Млади
лавови/це“, дана  07.05.2019.  године заведена  у Одељењу за друштвене делатности
Градске управе града Краљева под бројем 281/19. 

33. ПРЕДУЗЕЋЕ  КОНЗУМ  ЛАВ  доо  Ужице,  за  пројекат  „Краљево  на
длану“, дана  07.05.2019. године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске
управе града Краљева под бројем 281/19. 
         

34. УДРУЖЕЊЕ  ГРАЂАНА  „ЗДРАВКО“  из  Београда,  за  пројекат
„Краљево: Кад нема бебе град мисли на тебе“, дана 07.05.2019. године заведена у
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем
281/19.

35. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО  ЗА  ИНЖЕЊЕРИНГ ТРГОВИНУ  И УСЛУГЕ
ЕЛИПСА ДОО КРАЉЕВО, из Краљева за пројекат „Сурфуј  паметно и сигурно“,
дана  07.05.2019. године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске
управе града Краљева под бројем 281/19. 

 
36. ДАН  ГРАФ  доо  Друштво  за  новинско  издавачку  делатност   из

Београда за пројекат „За краљевски одмор села Краљева“, дана  07.05.2019. године
заведена  у  Одељењу  за  друштвене  делатности  Градске  управе  града  Краљева  под
бројем 281/19. 
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37.  ЦЕНТАР  ЗА  ИНФОРМАТИЧКИ  ИНЖЕЊЕРИНГ  И  ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ДОО из Краљева, за пројекат „Желимо друштво које не дискриминише децу са
сметњама у  развоју“, дана   07.05.2019.  године  заведена  у  Одељењу  за  друштвене
делатности Градске управе града Краљева под бројем 281/19. 

38. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ИНФО 24 МЕДИА доо Београд -
Нови Београд, за пројекат под називом „Градске теме Краљева“, дана  07.05.2019.
године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева
под бројем 281/19. 

39. ПРЕДУЗЕЋЕ  ЗА  ИНФОРМИСАЊЕ  И  МАРКЕТИНГ  IN  NETWORK
SOLUTION DOO BEOGRAD - NOVI BEOGRAD, за пројекат „Реци НЕ прекомерној
гојазности“, дана  07.05.2019.  године заведена у Одељењу за друштвене делатности
Градске управе града Краљева под бројем 281/19. 

40. ТЕЛЕВИЗИЈА СПОРТА И ЗДРАВЉА СОС КАНАЛ ПЛУС доо Београд,
за пројекат  „Нас је 10%“, дана  07.05.2019. године заведена у Одељењу за друштвене
делатности Градске управе града Краљева под бројем 281/19. 

41. ДРУШТВО  ЗА  ПРОИЗВОДЊУ  ТВ  ПРОГРАМА,  МАРКЕТИНГ  И
ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ СВЕ НА ДЛАНУ ДОО ЧАЧАК,  ЗА ПРОЈЕКАТ „Знаци
мога места...Краљево“, дана  07.05.2019. године заведена у Одељењу за друштвене
делатности Градске управе града Краљева под бројем 281/19. 

42. УДРУЖЕЊЕ РЕФЛЕКТОР из Чачка, за пројекат „Краљево данас“, дана
07.05.2019. године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града
Краљева под бројем 281/19. 

43.  УДРУЖЕЊЕ  „ЕКО  ЗАДРУГА“  из  Чачка  за  пројекат  „Еко
пољопривредници“, дана   07.05.2019.  године  заведена  у  Одељењу  за  друштвене
делатности Градске управе града Краљева под бројем 281/19. 

44. СОЊА ЦВЕТКОВИЋ ПР ПРОДУКЦИЈА ТВ ПРОГРАМА И МАРКЕТИНГ
АГЕНЦИЈА СЕЛОС КРАЉЕВО, из Краљева, за пројекат „Приче из нашег села“,
дана  07.05.2019. године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе
града Краљева под бројем 281/19. 

45.  ЖЕЉКО  БОЖОВИЋ  ПР  ПРОИЗВОДЊА  АУДИО  ВИЗУЕЛНИХ
ПРОИЗВОДА WDT TV КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Прозор нашег завичаја“,
дана  07.05.2019. године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе
града Краљева под бројем 281/19. 

46. ТЕЛЕВИЗИЈА ТЕЛЕМАРК ДОО из Чачка, за пројекат „Имамо право да
знамо – Ибарске новости у фокусу грађана“,  дана  07.05.2019.  године заведена у
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 281/19. 
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 47. МИРОСЛАВ ЧЕР РЕКЛАМНА АГЕНЦИЈА „ГЕРИЛА АДВ“ КРАГУЈЕВАЦ
из Крагујевца за пројекат „Где нам је култура“, дана 07.05.2019. године, заведена у
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем
281/19.   

                  Од пристиглих пријава две су биле непотпуне. Како у остављеном року
од (5) пет дана од дана пријема обавештења није извршена допуна документације
следеће пријаве су одбачене као непотпуне:

1. КРАЉЕВАЧКИ РАЗВОЈНИ ЦЕНТАР из Краљева за пројекат „Изазови
и дилеме енергетског сектора града Краљева“, дана  07.05.2019. године заведена у
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 281/19. 

2. УДРУЖЕЊЕ  „ЕКО  ЗАДРУГА“  из  Чачка  за  пројекат  „Еко
пољопривредници“, дана   07.05.2019.  године  заведена  у  Одељењу  за  друштвене
делатности Градске управе града Краљева под бројем 281/19. 

             Комисија за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у
области  јавног  информисања  на  територији  града  Краљева  у  2019.  години,
образована  Решењем  Градског  већа града  Краљева  број  06-152/2019-I  од
13.05.2019. године (у даљем тексту: Комисија), разматрала је 45 пројеката. Након
разматрања и оцене приспелих пројеката,  предложила је да се средства доделе
следећим учесницима конкурса: 

1. ПРИВРЕДНО  ДРУШТВО  ЗА  ИЗНАЈМЉИВАЊЕ  И  ДИСТРИБУЦИЈУ
ФИЛМОВА  ИБМ  ДОО  КРАЉЕВО  из  Краљева  за  пројекат  „Време  је  за  добре
вибрације“.

       Комисија  сматра  да  пројекат  испуњава  критеријуме  Конкурса,  да  је
специфичан  у  позитивном  смислу  јер  се  бави  актуелном  друштвеном  темом
вршњачког  насиља.  Посебну  вредност  пројекту  даје  усклађеност  са  реалним
проблемима, потребама и приоритетима циљних група. Комисија предлаже да се
пројекат подржи, али са ревидираним буџетом у износу од 200.000,00 динара.

2. ЈЕЛЕНА ЛЕШЕВИЋ ПР Продукција тв програма и маркетинг агенција ИНФО
ПЛУС  Адрани  из  Краљева,  пријава  за  пројекат  „Вежбањем  до  здравља  и
правилног развоја деце“.

   Комисија сматра да пројекат испуњава критеријуме Конкурса, јер се бави
здрављем школске деце и подстиче их на активно бављење спортом. Комисија
предлаже  да  се  пројекат  подржи,  али  са  ревидираним  буџетом  у  износу  од
520.000,00 динара.
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3. МIХ МЕDIA 2009 Д.О.О. из Краљева за пројекат „Будућност Краљева“.

   Комисија сматра да пројекат испуњава критеријуме Конкурса и констатује
добру усклађеност јасно идентификованих проблема циљне групе са циљевима
пројекта и потребама циљне групе, усклађеност планираних активности са циљем
пројекта, професионалне референце, као и поседовање потребних капацитета за
реализацију  пројекта.  Комисија  предлаже  да  се  пројекат  подржи,  али  са
ревидираним буџетом у износу од 1.100.000,00 динара.

4. МIХ МЕDIA 2009 доо из Краљева, за пројекат „Трагом судбине“.
Комисија сматра да пројекат испуњава критеријуме Конкурса, да остварује

јавни  интерес  јер  му  посебну  вредност  даје  потпуна  усклађеност  са  реалним
проблемима,  потребама  и  приоритетима  особа  са  инвалидитетом.  Објављени
медијски садржаји биће од великог значаја и за националне мањине које живе на
територији  Града Краљева.  Комисија  предлаже да  се  пројекат  подржи,  али  са
ревидираним буџетом у износу од 205.000,00 динара.

5. ДАНИЕЛА  ЋАЈИЋ  ПР  Продукција  емитовање  и  производња  реклама
МАРКЕТИНГ ТВ ИН Краљево из  Краљева за пројекат „Јаче жене за боље сутра“.

Комисија  сматра  да  пројекат  испуњава  критеријуме  Конкурса;
детаљно је  образложен,  са јасно наведеним описом, циљем,  циљним групама,
планом реализације и индикаторима; Комисија предлаже да се пројекат подржи у
пуном износу од 1.862.000,00 динара.

6. РАДИО  ТЕЛЕВИЗИЈА  КРАЉЕВО  И  ИБАРСКЕ  НОВОСТИ  д.о.о.  из
Краљева,за пројекат „За Краљево без дискриминације“.

Комисија сматра да пројекат испуњава критеријуме Конкурса и да је тема
којом  се  бави  од  ширег  друштвеног  значаја.  Доприноси  развоју  медијског
плурализма  и  истинитом,  непристрасном,  правовременом  и  потпуном
инфорисању  грађана,  што  у  потпуности  одговара  намени  конкурса  и  јавном
интересу.  Комисија  предлаже  да  се  пројекат  подржи  у  пуном  износу  од
2.413.800,00 динара.

7. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ НОВОСТИ д.о.о. из Краљева
за пројекат „Радио тренинг“.

      Комисија сматра да пројекат испуњава критеријуме Конкурса; потпуно је у
складу са неменом средстава из Конкурса и мером у којој је пројектна активност
подобна  да  оствари  јавни  интерес;  посебно  јер  се  бави  важном  друштвеном
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темом, спортом; подстиче циљне групе на активно учешће и деловање у локалној
заједници.  Комисија  предлаже  да  се  пројекат  подржи  у  пуном  износу  од
1.352,750,00 динара.

8. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ НОВОСТИ д.о.о. из Краљева
за пројекат „За мој град“.

       Комисија сматра да пројекат испуњава критеријуме Конкурса; прецизно
постављени  проблеми  становника  Града  Краљева,  добро  дефинисан  циљ  и
разрађен  план  реализације  и  јасно  назначени  жељени  резултати.  Пројекат
доприноси  развоју  људских  права  и  истинитом  информисању  грађана  Рашког
округа. Комисија предлаже да се пројекат подржи, али са ревидираним буџетом у
износу од 5,371.450,00 динара.

9. МАРИНА МИЉКОВИЋ ДАБИЋ, ПР. ПРОДУКЦИЈА „PRIME TIME“ Краљево
из Краљева, за пројекат „ На правом месту“.

       Комисија  сматра  да  пројекат  испуњава  критеријуме  Конкурса,  јасно
дефинисани циљеви и циљне групе, као и план реализације пројекта. Комисија
предлаже  да  се  пројекат  подржи,  али  са  ревидираним  буџетом  у  износу  од
530.000,00 динара.

10. ТОМИСЛАВ РАДОВАНОВИЋ ПР ИНТЕРНЕТ ИЗДАВАЊЕ И АГЕНЦИЈА ЗА
ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ АРТ КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Краљево и
краљевчани“.

Комисија сматра да пројекат испуњава критеријуме Конкурса и специфичан
је у позитивном смислу. Представља својеврсну интернет енциклопедију која ће
се бавити  значајним догађајима у  Граду Краљеву и  на тај  начин промовисати
мултикултуралност.  Комисија  предлаже  да  се  пројекат  подржи,  али  са
ревидираним буџетом у износу од 380.000,00 динара.

11. „INFOPRESS 036“ – Интернет издавање и маркетинг из Краљева за пројекат
„Разум или предрасуде“.

      Комисија сматра да пројекат испуњава критеријуме Конкурса, да остварује
јавни  интерес  јер  му  посебну  вредност  даје  потпуна  усклађеност  са  реалним
проблемима, потребама и приоритетима младих у узрасту 6 – 16 година. Комисија
предлаже  да  се  пројекат  подржи,  али  са  ревидираним  буџетом  у  износу  од
510.000,00 динара.

12. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈУ МЕЛОС
ДОО КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Краљевачка хроника”.

Комисија  сматра  да  пројекат  испуњава  критеријуме  Конкурса;  препознаје
јавни интерес и  планиране активности су усклађене са  циљевима, очркиваним
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резултатима и поребама циљних група, које су јасно дефинисане. Комисија истиче
добру разрађеност и изводљивост плана реализације. Комисија предлаже да се
пројекат подржи, али са ревидираним буџетом у износу од 3.000.000,00 динара.

13. ПРЕДУЗЕЋЕ  КОНЗУМ  ЛАВ  доо  Ужице,  за  пројекат  „Млади  лавови/це“.
Комисија  сматра  да  пројекат  испуњава  критеријуме  Конкурса;

Комисија  сматра  да  је  пројекат  од  значаја  за  грађане  Краљева.  Број  и  врста
медијских садржаја су усклађени са планом пројектних активности,  очекиваним
резултатима  и  потребама  циљних  група,  које  су  јасно  дефинисане.  Комисија
истиче добру разрађеност и изводљивост плана реализације и предлаже да се
пројекат подржи, али са ревидираним буџетом у износу од 485.000,00 динара.

14. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ЕЛИПСА ДОО
КРАЉЕВО, из Краљева за пројекат „Сурфуј паметно и сигурно“.

Комисија сматра да пројекат испуњава критеријуме Конкурса, да остварује
јавни  интерес  јер  се  бави  актуелном  темом  коришћења  интернета,  његовим
ризицима  и  предностима.  Комисија  предлаже  да  се  пројекат  подржи,  али  са
ревидираним буџетом у износу од 110.000,00 динара. 

15. ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ДОО из
Краљева, за пројекат „Желимо друштво које не дискриминише децу са сметњама
у развоју“.

      Комисија сматра да пројекат испуњава критеријуме Конкурса, јер је тема од
изузетног  значаја за становнике Града Краљева; јасно дефинисане примарне и
секундарне  циљне  групе.Комисија  предлаже  да  се  пројекат  подржи,  али  са
ревидираним буџетом у износу од 360.000,00 динара.

16. ПРЕДУЗЕЋЕ  ЗА  ИНФОРМИСАЊЕ  ИНФО  24  МЕДИА  доо  Београд-  Нови
Београд, за пројекат под називом „Градске теме Краљева“.

Комисија сматра да пројекат испуњава критеријуме Конкурса, јер је добро
осмишљен и конципиран; у том смислу испуњава јавни интерес за информисањем
становника  Града  Краљева.Комисија  предлаже  да  се  пројекат  подржи,  али  са
ревидираним буџетом у износу од 420.000,00 динара.

17. УДРУЖЕЊЕ РЕФЛЕКТОР из Чачка, за пројекат „Краљево данас“.
Комисија  сматра  да  пројекат  испуњава  критеријуме  Конкурса,  јер

препознаје јавни интерес у информисању становника Града Краљева. Комисија
предлаже  да  се  пројекат  подржи,  али  са  ревидираним  буџетом  у  износу  од
180.000,00 дин. 
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                 Након разматрања и оцене приспелих пројеката,  Комисија  је
предложила да се средства не доделе следећим учесницима конкурса: 

1. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ Direct
Link d.о.о. БЕОГРАД (Стари град) за пројекат „Наше место: Град Краљево“.

Комисија  сматра  да  пројекат  не  испуњава  критеријуме  Конкурса;  период
реализације пројекта недефинисан, чланови нису препознали интерес становника
Града  Краљева  у  делу  промарне  циљне  групе.  Комисија  због  горе  наведеног
предлаже да се пројекат не подржи.

2. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ Direct
Link Доо БЕОГРАД (Стари град) за пројекат „Еко Краљево“.

       Комисија сматра да пројекат не испуњава критеријуме Конкурса; период
реализације  пројекта  недефинисан,  нејасна  одрживост  резултата  пројекта.
Комисија због горе наведеног предлаже да се пројекат не подржи.

3. АГЕНЦИЈА  ЗА  ПРОДУКЦИЈУ  ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ  ПРОГРАМА  MAX  MARI
PRODUCTION  из  Краљева  за  пројекат  „Гоч  –  неискоришћени  туристички
потенцијал“.

       Комисија  сматра  да  пројекат  не  испуњава  критеријуме  Конкурса,  јер
предложене  активности  не  обезбеђују  остваривање  јавног  интереса  у  области
ниформисања; циљ пројекта није јасно дефинисан. Комисија због горе наведеног
предлаже да се пројекат не подржи.

4. „PROGLAS PUBLIC RELATIONS“ dоо из Београда за пројекат „Водич кроз
дијабетес“.

       Комисија сматра да пројекат не испуњава критеријуме Конкурса; период
реализације пројекта није у складу са планом реализације пројектних активности;
у буџету су као оперативни трошкови наведене услуге које нису предвиђене за ову
намену. Комисија због горе наведеног предлаже да се пројекат не подржи.

5. ДРУШТВО  СА  ОГРАНИЧЕНОМ  ОДГОВОРНОШЋУ  КРАЉЕВАЧКА
ТЕЛЕВИЗИЈА КРАЉЕВО из Краљева, за пројекат „Твој живот је у твојим рукама“.

      Комисија  сматра  да  пројекат  не  испуњава  критеријуме  Конкурса;
предложене  активности  не  обезбеђују  остваривање  јавног  интереса  у  области
ниформисања; у буџету су као оперативни трошкови наведене услуге које нису
предвиђене за ову намену; Комисија због горе наведеног предлаже да се пројекат
не подржи.

6. КЦМК – ЦЕНТАР ДОО КРАЉЕВО  из  Краљева,  пријава  за  пројекат  „Одговорни
грађани, бољи живот на локалу“.
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Комисија  сматра  да  пројекат  не  испуњава  критеријуме  Конкурса;  опис
пројекта,  циљне  групе  и  садржај  планираних  активности  нису  препознати  као
довољна гаранција за остваривање јавног интереса. Комисија због горе наведеног
предлаже да се пројекат не подржи.

7. ЗОРАН НИКОЛИЋ, ПР ИНТЕРНЕТ ИЗДАВАЊЕ И ИСТРАЖИВАЊЕ ЈАВНОГ
МЊЕЊА КВ НОВОСТИ КРАЉЕВО из  Краљева за  пројекат„Дијалог  као основа
комуникације у локалној самоуправи“.

Комисија  сматра  да  пројекат  не  испуњава  критеријуме  Конкурса;
неусклађен  план  реализације  пројектних  активности  са  периодом  реализације
пројекта. Комисија због горе наведеног предлаже да се пројекат не подржи.

8. EМИТ  24  ДОО  БЕОГРАД,  из  Београда,  за  пројекат  „Изазови  развоја
социјалне државе“ .

Комисија  сматра  да  пројекат  не  испуњава  критеријуме  Конкурса;  јер
предложене  активности  не  обезбеђују  остваривање  јавног  интереса  у  области
ниформисања; буџет произвољан, са недефинисаним оперативним трошковима.
Комисија због горе наведеног предлаже да се пројекат не подржи.

9. ИНФО  ИТ  МЕДИА  ДОО  БЕОГРАД,  из  Београда  за  пројекат  „Упознајте
општине и градове у Србији, Краљево – процват града од Видовдана“.

Комисија сматра да пројекат не испуњава критеријуме Конкурса,  јер  је  у
конкурсној  пријави  наведено  да  ће  медијски  садржај  бити  реализован  путем
медија  којем  су  у  протеклих  годину  дана  изречене  јавне  опомене  од  стране
Савета  за  штампу.  Комисија  због  горе  наведеног  предлаже да  се  пројекат  не
подржи.

10. РАДОМИР  МАТОВИЋ  ПР  АГЕНЦИЈА  ЗА  ПРОИЗВОДЊУ  АУДИО
ВИЗУЕЛНИХ САДРЖАЈА RM PRODUCTION КОВАНЛУК ИЗ Рибнице, Краљево, за
пројекат „Једнаке шансе за све“.

Комисија сматра да пројекат не испуњава критеријуме Конкурса, јер његов
значај  није  јасно  приказан  и  довољно  аргументован;  наведени  индикатори  су
потпуно недифинисани.Комисија због горе наведеног предлаже да се пројекат не
подржи.
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11. НОВОСТИ  ДАНА.РС  ДОО  НИШ –  МЕДИЈАНА,  за  пројекат  „Туризам  као
правац привредног развоја Краљева“.

Комисија  сматра  да  пројекат  не  испуњава  критеријуме  Конкурса,  јер  су
нејасно  дефинисане  примарне  циљне  групе.  Буџет  није  исправно  попуњен.
Комисија због горе наведеног предлаже да се пројекат не подржи.

12. ДНЕВНИК  АКЦИОНАРСКО  ДРУШТВО  ЗА  НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ НОВИ САД, из Новог Сада, за пројекат „Живот и лековито биље“

Комисија  сматра  да  пројекат  не  испуњава  критеријуме  Конкурса,  јер
предложене  активности  не  обезбеђују  остваривање  јавног  интереса  у  области
информисања  становника  Града  Краљева.  Комисија  због  горе  наведеног
предлаже да се пројекат не подржи.

13. ДРУШТВО  СА ОГРАНИЧЕНОМ  ОДГОВОРНОШЋУ  МЕЛОС ПРОДУКЦИЈА
1984 КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „У нашем крају...“.

Комисија  сматра  да  пројекат  не  испуњава  критеријуме  Конкурса,  јер  у
односу на средства и број понуђених садржаја нема економске оправданости за
доделу траженог износа.Буџет није у складу са наменом средстава из Конкурса.
Комисија због горе наведеног предлаже да се пројекат не подржи.

14. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈУ МЕЛОС
ДОО КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Краљевачки Агро Инфо“.

Комисија сматра да пројекат не испуњава критеријуме Конкурса; средства
из Конкурса није могуће користити за намену наведу у делу оперативних трошкова
приложеног  буџета.  Комисија  због  горе  наведеног  предлаже да  се  пројекат  не
подржи.

15. РАДИОДИФУЗНО  ПРЕДУЗЕЋЕ  „СТУДИО  М“  ДОО  ЧАЧАК,  из  Чачка,  за
пројекат „Краљево данас“.

Комисија  сматра  да  пројекат  не  испуњава  критеријуме  Конкурса,  јер  су
општи  и  специфични  циљеви  пројекта  непрецизно  дефинисани;  предложене
активности не обезбеђују остваривање јавног интереса у области информисања
становника Града Краљева.Комисија због горе наведеног предлаже да се пројекат
не подржи.
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16. СИНДИКАТ  НОВИНАРА  СРБИЈЕ  са  седиштем  у  Београду,  за  пројекат
„Професионално новинарство за демократско друштво“.

Комисија  сматра  да  пројекат  не  испуњава  критеријуме  Конкурса;  период
реализације  пројекта  није  јасно  дефинисан,  чланови  нису  препознали  интерес
становника Града Краљева у  делу промарне циљне групе.  Комисија  због  горе
наведеног предлаже да се пројекат не подржи.

17. ADRIA MEDIA GROUP d.o.o. (Stari grad) из Београда за пројекат „Краљево –
потенцијал Србије“.

Комисија сматра да пројекат не испуњава критеријуме Конкурса,  јер он у
опису  није  прецизно  постављен;  буџет  је  предимензиониран  у  односу  на  број
планираних садржаја. Комисија због горе наведеног предлаже да се пројекат не
подржи.

18. ДОО РЕОРГАНИЗАЦИЈА НИШ из Ниша, за пројекат „Да роде не заобилазе
Краљево“.

Комисија сматра да пројекат не испуњава критеријуме Конкурса, јер је број
медијских садржаја неусклађен са индикаторима резултата.  Комисија због  горе
наведеног предлаже да се пројекат не подржи. 

19. ПРЕДУЗЕЋЕ КОНЗУМ ЛАВ доо Ужице, за пројекат „Краљево на длану“.

           Комисија сматра да пројекат испуњава критеријуме Конкурса, јер наведени
циљеви  нису  јасно  дефинисани;  план  реализације  није  исправно  попуњен.
Комисија због горе наведеног предлаже да се пројекат не подржи.

20. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „ЗДРАВКО“ из Београда, за пројекат „Краљево: Кад
нема бебе град мисли на тебе“.

Комисија  сматра  да  пројекат  не  испуњава  критеријуме  Конкурса,  јер
наведени циљ није јасно образложен; такође, ни план реализације није исправно
попуњен. Комисија због горе наведеног предлаже да се пројекат не подржи.

21. ДАН ГРАФ доо Друштво за новинско издавачку делатност  из Београда за
пројекат „За краљевски одмор села Краљева“.

Комисија  сматра  да  пројекат  не  испуњава  критеријуме  Конкурса,  јер
предложене  активности  не  обезбеђују  остваривање  јавног  интереса  у  области
информисања  становника  Града  Краљева.  Комисија  због  горе  наведеног
предлаже да се пројекат не подржи.
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22. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И МАРКЕТИНГ IN NETWORK SOLUTION
DOO BEOGRAD - NOVI BEOGRAD, за пројекат „Реци НЕ прекомерној гојазности“.

Комисија сматра да пројекат не испуњава критеријуме Конкурса, јер
подносилац  није  пружио  довољно  доказа  да  ће  предложене  активности
обезбедити  остваривање  јавног  интереса  у  области  информисања  становника
Града  Краљева.  Буџет  је  предимензиониран.  Комисија  због  горе  наведеног
предлаже да се пројекат не подржи.

23. ТЕЛЕВИЗИЈА СПОРТА И ЗДРАВЉА СОС КАНАЛ ПЛУС доо Београд,  за
пројекат  „Нас је 10%“.

Комисија сматра да пројекат не испуњава критеријуме Конкурса, јер нису
наведени  начини  на  које  ће  глуве  и  наглуве  особе  моћи  да  прате  објављене
садржаје;  такође,  пројектне  активности  су  наведене  сам  у  делу  продукције.
Комисија због горе наведеног предлаже да се пројекат не подржи.

24. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТВ ПРОГРАМА, МАРКЕТИНГ И ИЗДАВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ  СВЕ  НА  ДЛАНУ  ДОО  ЧАЧАК,  ЗА  ПРОЈЕКАТ  „Знаци  мога
места...Краљево“.

Комисија сматра да пројекат не испуњава критеријуме Конкурса, јер се број
и врста планираних медијских садржаја не поклапа са садржајима наведеним у
предлогу  буџета.  Комисија  због  горе  наведеног  предлаже  да  се  пројекат  не
подржи.

25. СОЊА  ЦВЕТКОВИЋ  ПР  ПРОДУКЦИЈА  ТВ  ПРОГРАМА  И  МАРКЕТИНГ
АГЕНЦИЈА СЕЛОС КРАЉЕВО, из Краљева, за пројекат „Приче из нашег села“.

Комисија сматра да пројекат не испуњава критеријуме Конкурса, јер
наведени медиј  преко којег  би се  пројекат  реализовао није  у  Регистру медија.
Комисија због горе наведеног предлаже да се пројекат не подржи.

26. ЖЕЉКО БОЖОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА АУДИО ВИЗУЕЛНИХ ПРОИЗВОДА
WDT TV КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Прозор нашег завичаја“.

         Комисија сматра да пројекат не испуњава критеријуме Конкурса,  јер
његови  циљеви  нису  јасно  дефинисани,  па  самим  тим  ни  јавни  интерес
становника  Града  Краљева.  Комисија  због  горе  наведеног  предлаже  да  се
пројекат не подржи.

27. ТЕЛЕВИЗИЈА ТЕЛЕМАРК ДОО из Чачка, за пројекат „Имамо право да знамо
– Ибарске новости у фокусу грађана“.

Комисија  сматра  да  пројекат  не  испуњава  критеријуме  Конкурса,  јер
подносилац  није  пружио  довољно  доказа  да  ће  предложене  активности
обезбедити  остваривање  јавног  интереса  у  области  информисања  становника
Града Краљева.Комисија због горе наведеног предлаже да се пројекат не подржи.

28. МИРОСЛАВ ЧЕР РЕКЛАМНА АГЕНЦИЈА „ГЕРИЛА АДВ“  КРАГУЈЕВАЦ из
Крагујевца за пројекат „Где нам је култура“.
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