
ПРЕДЛОГ О  

РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ  

Комисија предлаже расподелу средства за следеће пројекте:  

Редни 

број Издавач медија Назив пројекта Предложена средства 

1.  

INFOPRESS 036“ – Интернет 

издавање и маркетинг из 

Краљева 

Нећу да будем средство 

за забаву 530.000,00 

2.  

МIХ МЕDIA 2009 доо из 

Краљева Траг судбине 1.100.00,00 

3.  

МIХ МЕDIA 2009 Д.О.О. из 

Краљева Краљевачке теме 400.000,00 

4.  

РТВ ВРЊАЧКА БАЊА доо из 

Врњачке Бање 

Живети здраво – 

проблеми екологије у 

Рашком округу 500.000,00 

5.  

ПРЕДУЗЕЋЕ КОНЗУМ ЛАВ 

доо Ужице Млади лавови/це 500.000,00 

6.  

ПРЕДУЗЕЋЕ КОНЗУМ ЛАВ 

доо Ужице 

Јавне инвестиције за 

подстицај локалног 

развоја 530.000,00 

7.  

ALO MEDIA SYSTEM doo 

Београд 

Упознај Србију - 

Краљево 300.000,00 

8.  

УДРУЖЕЊЕ РЕФЛЕКТОР из 

Чачка 

Краљево јуче, данас и 

сутра 130.000,00 

9.  

ТОМИСЛАВ РАДОВАНОВИЋ 

ПР ИНТЕРНЕТ ИЗДАВАЊЕ И 

АГЕНЦИЈА ЗА ВИЗУЕЛНЕ 

КОМУНИКАЦИЈЕ АРТ 

КРАЉЕВО Краљево чине људи 105.000,00 

10.  

СОЊА ЦВЕТКОВИЋ ПР 

ПРОДУКЦИЈА ТВ 

ПРОГРАМА И МАРКЕТИНГ 

АГЕНЦИЈА СЕЛОС 

КРАЉЕВО 

 Будућност нашег села 185.000,00 



11.  

ЈЕЛЕНА ЛЕШЕВИЋ ПР 

Продукција тв програма и 

маркетинг агенција ИНФО 

ПЛУС Адрани из Краљева Остајмо овде 410.000,00 

12.  

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗДАВАЧКУ 

ДЕЛАТНОСТ РАДИО И 

ТЕЛЕВИЗИЈУ МЕЛОС ДОО 

КРАЉЕВО – РАДИО МЕЛОС 

из Краљева  Зелено Краљево 1.000.000,00 

13.  

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 

ИНФОРМИСАЊЕ И 

МАРКЕТИНГ МРЕЖА РАДИО 

СТАНИЦА ТЕЛЕВИЗИЈА 

ПОРТАЛ „GLOBAL MEDIA 

BROADCAST“ ДОО БЕОГРАД 

– СТАРИ ГРАД, из Београда Културно Краљево 200.000,00 

14.  

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 

ИНФОРМИСАЊЕ ИНФО 24 

МЕДИА доо Београд, из 

Београда  Краљево данас 600.000,00 

15.  

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗДАВАЧКУ 

ДЕЛАТНОСТ РАДИО И 

ТЕЛЕВИЗИЈУ МЕЛОС ДОО 

КРАЉЕВО- ТЕЛЕВИЗИЈА 

МЕЛОС из Краљева  Краљевачка хроника 2.000.000,00 

16.  

АДРИА МЕДИА ГРОУП д.о.о. 

Београд  

Инвестиције: 

инфраструктурни 

препород Краљева 695.000,00 

17.  

МАРИНА МИЉКОВИЋ 

ДАБИЋ, ПР. ПРОДУКЦИЈА 

„PRIME TIME“ 

Краљево из Краљева, за 

пројекат „ Из другог 

угла 415.000,00 

18.  

ДАНИЕЛА ЋАЈИЋ ПР 

Продукција емитовање и 

производња реклама 

МАРКЕТИНГ ТВ ИН Краљево 

из Краљева  

Помозимо једни 

другима 1.657.000,00 

19.  

ВЛАДЕТА СТАНОЈЕВИЋ ПР 

ТЕЛЕВИЗИЈСКА 

ПРОДУКЦИЈА И 

ПОСТПРОДУКЦИЈА ИН 
Траг дуг осам векова 1.320.000,00 



МЕДИА ДИЗАЈН 

ВИТАНОВАЦ, из Витановца  

20.  

РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА 

КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ 

НОВОСТИ д.о.о. из Краљева Култура пре свега 2.777.000,00 

21.  

РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА 

КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ 

НОВОСТИ д.о.о. из Краљева  

Краљевачки бренд - 

спорт 1.571.000,00 

22.  

РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА 

КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ 

НОВОСТИ д.о.о. из Краљева 

Град у функцији 

грађана 5.675.000,00 

23.  

Привредно друштво „ГЗС“ 

ДОО, из Чачка 

Моравски кородор – 

привредни ослонац 

Краљева 400.000,00 

У складу са чланом 22. став 9. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања (у даљем тексту: Правилник), Комисија даје следеће 

образложење: 

Комисија предлаже расподелу средстава за следеће пројекте: 

1. „INFOPRESS 036“ – Интернет издавање и маркетинг из Краљева за пројекат „Нећу да 

будем средство за забаву“, дана 29.01.2020. године, заведена у Одељењу за друштвене 

делатности Градске управе града Краљева под бројем 63/20. Укупна вредност пројекта 

1.672.000,00 , аплицирали 1.190.000,00. 

 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером мером у којој мером у којој је 

предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања. 

Комисија сматра да су добро постављени циљеви,  и да су заступљени иновативни елементи у 

пројекту и новинарско истраживачки  приступи у складу са Правилником члан 18, став 1, тачка 1, 

алинеја 1 и 5. 

 

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 1.190.000,00 

динара,  већ у износу од 530.000,00 динара. 

 

 

2. МIХ МЕDIA 2009 доо из Краљева, за пројекат „Траг судбине“, дана  29.01.2020. године 

заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 23/20.  

Укупна вредност пројекта 2.842.696,00  а тражена средства 1.265.696,00. 

 

 



Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером мером у којој мером у којој је 

предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања. 

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих  и јасно 

дефинисаних потреба циљних група,  у Краљеву које су маргинализоване став 1, тачка 1, алинеја 

4,  и овим пројектом се повећава степен утицаја на квалитет информисања циљних група,  тачка 

2, алинеја 2. 

Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских 

права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, односно 

подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона 

о јавном информисању и медијима 

 

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 2.842.696,00  

динара,  већ у износу од 1.100.00,00 динара. 

 

 

3. МIХ МЕDIA 2009 Д.О.О. из Краљева за пројекат „Краљевачке теме“, дана  29.01.2020. 

године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 

23/20.  Укупна вредност пројекта је 11.000.000,00 а средстава за која се аплицира у локалној 

самоуправи  су у износу 5.100.000,00.  

 

 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером мером у којој мером у којој је 

предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања. 

 

Према мишљењу комисије, предложена пројекта активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање идентификованих  и јасно 

дефинисаних потреба циљних група,  у Краљеву које су маргинализоване,  став 1, тачка 1, 

алинеја 4,  и овим пројектом се повећава степен утицаја на квалитет информисања циљних група,  

тачка 2, алинеја 2.  

Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских 

права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, односно 

подесне су да остваре јавни интерес у области јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона 

о јавном информисању и медијима 

 

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 5.100.000,00.  

динара,  већ у износу од 400.000, 00 динара. 



 

 

4. РТВ ВРЊАЧКА БАЊА доо из Врњачке Бање за пројекат „Живети здраво – проблеми 

екологије у Рашком округу“, дана  29.01.2020. године заведена у Одељењу за друштвене 

делатности Градске управе града Краљева под бројем 23/20. Укупна вредност пројекта износи 

3.016.000,00 а аплицирана средства су у износу од 1.500.000,00. 

 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером мером у којој мером у којој је 

предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања. 

Комисија сматра да је пројектна активност дефинисана у складу са реалним проблемима, 

потребама и приоритетима циљних група став 1, тачка 1, Посебну вредност пројекту даје 

предвиђен наставак праћења ове теме  и након завршеног пројектног финансирања, став 1, тачка 

2, алинеја 5.  

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 1.500.000,00  

динара,  већ у износу од 500.000,00 динара. 

 

5. ПРЕДУЗЕЋЕ КОНЗУМ ЛАВ доо Ужице, за пројекат „Млади лавови/це“, дана  29.01.2020. 

године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 

23/20.  Укупна вредност пројекта 3.380.200, 00 а аплицирана средства су 1.687.200, 00.  

 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером мером у којој мером у којој је 

предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања. 

Комисија сматра да су пројектне разрађене и јасно дефинисане циљне групе, односно деца и 

млади, став 1, тачка 2, алинеја 1 и 4. 

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 1.687.200, 00 

динара,  већ у износу од 500.000, 00 динара. 

 

6. ПРЕДУЗЕЋЕ КОНЗУМ ЛАВ доо Ужице, за пројекат „Јавне инвестиције за подстицај 

локалног развоја“, дана  29.01.2020. године заведена у Одељењу за друштвене делатности 

Градске управе града Краљева под бројем 23/20.  Укупна вредност пројекта 672.800,00 а 

аплицирана средства  532.800, 00. 

 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером мером у којој мером у којој је 

предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања.  

Буџет је реалан и оправдан са становишта трошкова потребних за реализацију пројекта. 



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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 532.800,00. 

динара,  већ у износу од 530.000, 00 динара. 

 

7. ALO MEDIA SYSTEM doo Београд-Стари град, Београд, за пројекат „Упознај Србију - 

Краљево“, дана 29.01.2020. године, заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске 

управе града Краљева под бројем 23/20. Укупна вредност пројекта 2.800.000, 00 а средства за која 

се аплицира износе 900.000,00. 

 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером мером у којој мером у којој је 

предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања. 

 

Активности планиране пројектом доприносе остваривању јавног интереса у области јавног 

информисања, став 1, тачка 1, алинеја 1. 

 

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 900.000,00. 

динара,  већ у износу од 300.000, 00 динара. 

 

 

8. УДРУЖЕЊЕ РЕФЛЕКТОР из Чачка, за пројекат „Краљево јуче, данас и сутра“, дана  

29.01.2020. године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева 

под бројем 23/20.  Укупна вредност 450.000,00 а аплицирана средства 350.000. 

 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером мером у којој мером у којој је 

предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања. 

 

Активности планиране пројектом доприносе остваривању јавног интереса у области јавног 

информисања, став 1, тачка 1, алинеја 1. 

 

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 350.000,00. 

динара,  већ у износу од 130.000, 00 динара. 

 

 

 

9. ТОМИСЛАВ РАДОВАНОВИЋ ПР ИНТЕРНЕТ ИЗДАВАЊЕ И АГЕНЦИЈА ЗА ВИЗУЕЛНЕ 

КОМУНИКАЦИЈЕ АРТ КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Краљево чине људи“, дана  

29.01.2020. године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева 

под бројем 23/20.  Укупна вредност пројекта 2.183.600,00, аплицирана средства износе 1.320.000, 

00. 

 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером мером у којој мером у којој је 

предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања. 



Активности планиране пројектом  остварују намену конкурса став 1, тачка 1, алинеја 1и 

доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања, став 1, тачка 1, алинеја 1. 

 

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 1.320.000, 00. 

динара,  већ у износу од 105.000, 00 динара. 

 

10. СОЊА ЦВЕТКОВИЋ ПР ПРОДУКЦИЈА ТВ ПРОГРАМА И МАРКЕТИНГ АГЕНЦИЈА 

СЕЛОС КРАЉЕВО, из Краљева, за пројекат „Будућност нашег села“, дана  29.01.2020. 

године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 

23/20.   Укупна вредност пројекта 1.024.000, 00, аплицирана средства 732.000, 00.  

 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером мером у којој мером у којој је 

предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања. 

 

Комисија сматра да пројектне активности доприносе остваривању јавног интереса у области 

јавног информисања, став 1, тачка 1, алинеја 1, посебно у области развоја аграра и пројекат је 

усклађен са потребама циљних група, став 1, тачка 2, алинеја 1. 

 

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 732.000, 00. 

динара,  већ у износу од 185.000, 00 динара. 

 

 

11. ЈЕЛЕНА ЛЕШЕВИЋ ПР Продукција тв програма и маркетинг агенција ИНФО ПЛУС 

Адрани из Краљева, пријава за пројекат „Остајмо овде“, дана  29.01.2020. године заведена у 

Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 23/20.  Укупна 

вредност пројекта 1.163.000,00 а аплицирана средства 904.000, 00.  

 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером мером у којој мером у којој је 

предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања. 

 

Пројектом планиране активности јесу у складу са наменом конкурса, и бавиће се реалним 

проблемима, потребама и приоритетима циљних, став 1, тачка 1, алинеја 3. 

 

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од  904.000, 00. 

динара,  већ у износу од 410.000, 00 динара. 

 

12.  ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈУ МЕЛОС ДОО 

КРАЉЕВО – РАДИО МЕЛОС из Краљева за пројекат „Зелено Краљево“,  дана  29.01.2020. 

године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 

23/20.  Укупна вредност пројекта 1.380.000, 00 а аплицирана средства 1.080.000, 00. 

 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером мером у којој мером у којој је 



предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања.  

 

Комисија сматра да су активности планиране пројектом усклађене са циљем и очекиваним 

резултатима, став 1, тачк 2, алинеја 2 а посебну вредност пројекту даје предвиђена едукација и 

промоција заштита природних ресурса Краљева и околине. 

 

Буџет пројекта је прецизно разрађен, показује усклађеност предвиђеног трошка са планираним 

активностима, и предлог је комисије да се подржи у износу од 1.000.000,00 динара.  

 

 

13.  ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И МАРКЕТИНГ МРЕЖА РАДИО СТАНИЦА 

ТЕЛЕВИЗИЈА ПОРТАЛ „GLOBAL MEDIA BROADCAST“ ДОО БЕОГРАД – СТАРИ 

ГРАД, из Београда, за пројекат „Културно Краљево“, дана  29.01.2020. године заведена у 

Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 23/20. Укупна 

вредност пројекта је 1.155.000, 00 а аплицирана средства 910.000,00.  

 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером мером у којој мером у којој је 

предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања.  

 

Комисија сматра да  овај пројекат доприноси повећању нивоа информисаности и нивоа свести 

грађана Краљева и Рашког округа о значају о значају очувања српског, националног и културног 

индентитета језика  и писма, тачка 2, алинеја 2. 

 

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од  910.000,00.. 

динара,  већ у износу од 200.000, 00 динара. 

 

  

14. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ИНФО 24 МЕДИА доо Београд, из Београда за 

пројекат под називом „Краљево данас“, дана  29.01.2020. године заведена у Одељењу за 

друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 23/20. Укупна вредност 

пројекта је 4.908.000,00, аплицирана средства 2.442.000, 00.  

 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером мером у којој мером у којој је 

предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања.  

 

Према мишљењу комисије, предложена пројекта активност је подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања грађана Краљева и Рашког округа, те да се ће преко ових медијских 

садржаја допринету повећању нивоа информисаности грађана и нивоа свести о значају неговања 

културне различитости, дијалога и толеранције, став 1, тачка 1, алинеја 1. 

 

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 2.442.000, 00.  . 

динара,  већ у износу од 600.000, 00 динара. 

 

15. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈУ МЕЛОС ДОО 

КРАЉЕВО- ТЕЛЕВИЗИЈА МЕЛОС из Краљева за пројекат „Краљевачка хроника“,  дана  



29.01.2020. године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева 

под бројем 23/20.  Укупна вредност пројекта износи 16.060.000, 00 а аплицирана средста су 

износу 8.000.000,00. 
 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером мером у којој мером у којој је 

предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања.  

 

Комисија је мишљења да ће се реализацијом Краљевачке хронике остварити циљ пројекта о 

правовременом информисању грађана Краљева о свим догађајима у граду из различитих области 

живота кроз добру разређеност реализације пројекта,  став 1, тачка 1, алинеја 1 и 3, став 1, тачка2, 

алинеја 4. 

 

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 8.000.000, 00 

динара,  већ у износу од 2.000.000, 00 динара. 

 

16. ADRIA MEDIA GROUP d.o.o. Beograd (Stari grad) из Београда за пројекат „Инвестиције: 

инфраструктурни препород Краљева“, дана  29.01.2020. године заведена у Одељењу за 

друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 23/20.  Укупна вредност 

пројекта 2.260.000 а аплицира за средства од локалне самоуправе у износу од 1.100.000,00. 

 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером мером у којој мером у којој је 

предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања.  

 

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања, комисија сматра да ће серијом текстова бити представљени пројекти из 

области инфраструктуре и других пројеката, који доприносе развоју привреде града Краљева, став 1, 

тачка1, алинеја, тачка 2, алинеја 2. 

 

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 1.100.000, 00 

динара,  већ у износу од 695.000, 00 динара. 

 

17.  МАРИНА МИЉКОВИЋ ДАБИЋ, ПР. ПРОДУКЦИЈА „PRIME TIME“ Краљево из 

Краљева, за пројекат „ Из другог угла“, дана  29.01.2020. године заведена у Одељењу за 

друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 23/20. Укупна вредност 

пројекта 1.392.000,00 а аплицирана средства 1.080.000,00. 

 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером мером у којој мером у којој је 

предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања.  

 

Пројектне активности су усклађене са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних 

група, став 1,тачка 2, алинеја 1. 

 



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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 1.080.000,00 

динара,  већ у износу од 415.000, 00 динара. 

 

18.  ДАНИЕЛА ЋАЈИЋ ПР Продукција емитовање и производња реклама МАРКЕТИНГ ТВ 

ИН Краљево из Краљева за пројекат „Помозимо једни другима“, дана 29.01.2020. године, 

заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 23/20. 

Укупна вредност пројекта 3.550.000,00 а аплицирана средства су у износу 1.770.000,00. 

 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером мером у којој мером у којој је 

предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања.  

 

Пројектне активности су усклађене са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних 

група, став 1,тачка 2, алинеја 1. 

 

Посебна вредност пројекта према мишљењу комисије је унапређење положаја осетљивих 

друштвених група и подизање свести о подршци околине  зарад њиховог бољег положаја. 

Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских 

права и  потпуном информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области 

јавног информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима. 

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од  1.770.000,00 

динара,  већ у износу од  1.657.000, 00 динара. 

 

19. ВЛАДЕТА СТАНОЈЕВИЋ ПР ТЕЛЕВИЗИЈСКА ПРОДУКЦИЈА И ПОСТПРОДУКЦИЈА 

ИН МЕДИА ДИЗАЈН ВИТАНОВАЦ, из Витановца за пројекат „Траг дуг осам векова“, дана 

29.01.2020. године, заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева 

под бројем 23/20. Укупна вредност пројекта је 3.050.000,00 а аплицирана средства 1.520.000,00. 

 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером мером у којој мером у којој је 

предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања.  

 

Комисија сматра да пројектне активности доприносе остваривању јавног интереса у области 

јавног информисања, став 1, тачка 1, алинеја 1. У планираним пројектним активностима 

заступљена је иновативност и новинарско  истраживачки приступ, став 1, тачка 1, алинеја 5. 

Пројекат је веома амбициозан са жељом подизања свести посебно код младих о националном 

идентитету и традицији уз добро осмишљен план реализације пројекта, став 1, тачка  2, алинеја 4. 

 

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

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

1.520.000,00.динара,  већ у износу од  1.320.000, 00 динара. 

20. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ НОВОСТИ д.о.о. из Краљева, за пројекат 

„Култура пре свега“, дана  29.01.2020. године заведена у Одељењу за друштвене делатности 



Градске управе града Краљева под бројем 23/20.  Укупна вредност пројекта 4.125.020,00 а 

аплицирана средства 3.277.020, 00. 

 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером мером у којој мером у којој је 

предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања.  

 

Комисија сматра да пројектне активности доприносе остваривању јавног интереса у области 

јавног информисања, став 1, тачка 1, алинеја 1.  Пројекат је  добро осмишљен амбициозан са 

жељом подизања да се културни догађаји приближе грађанима Краљева у листу Ибарске 

новости, с обзиром на велики број установа у граду, које нуде различите садржаје, став 1, тачка  

2, алинеја 2 и 4. 

 

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од  3.277.020, 00 

динара,  већ у износу од  2.777.000, 00 динара. 

 

21. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ НОВОСТИ д.о.о. из Краљева за пројекат 

„Краљевачки бренд - спорт“, дана  29.01.2020. године заведена у Одељењу за друштвене 

делатности Градске управе града Краљева под бројем 23/20. Укупна вредност пројекта 

2.605.000,00  а средстава за која се аплицира у локалној самоуправи су у износу 2.071.000,00. 

 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером мером у којој мером у којој је 

предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања.  

 

Пројектне активности су по мишљењу комисије добро осмишљене, са бројним циљним групама, 

имајући у виду потребе свих за спортким активностима зарад здравог живота и промоцији спорта 

у Краљеву. Посебно је важно, што је пројекат одржив, јер ће Радио Краљево наставити са 

емитовањем спортске емисије и након завршеног планског пројекта,  став 1,тачка 1, алинеја 4, 

тачка 1, алинеја 2, став 1, тачка 2, алинеја 5. 

 

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

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

2.071.000,00.динара,  већ у износу од  1.571.000, 00 динара. 

 

22.  РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ НОВОСТИ д.о.о. из Краљева за пројекат 

„Град у функцији грађана“, дана  29.01.2020. године заведена у Одељењу за друштвене 

делатности Градске управе града Краљева под бројем 23/20. Укупна вредност пројекта је 

15.380.000, 00 а средства за која се аплицира у локалној самоуправи су у износу 7.675.000,00. 

 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером мером у којој мером у којој је 

предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања.  

 



Пројектне активности су по мишљењу комисије добро осмишљене, и остварују јавни интерес 

области јавног информисања, имајући у виду популарност телевизије као медија и усклађене су 

са потребама циљних група, став 1, тачка 1, алинеја 1, тачка 2, алинеја 1.  Пројектом су 

планиране свакодневне информативне емисије са циљем да се грађанима Краљева представи и 

приближи рад локалне самоуправе, јавних предузећа, установа и институција. Припрема и 

реализација пројекта је добро разрађена а уједно кадровски и технички спремна да наведено 

квалитетно реализује, став 1, тачка 1, алинеја 1 и 2, тачка 2, алинеја 1, тачка 2, алинеја 4. 

 

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од  7.675.000,00  

динара,  већ у износу од  5.675.000, 00 динара. 

 

23.  Привредно друштво „ГЗС“ ДОО, из Чачка за пројекат „Моравски кородор – привредни 

ослонац Краљева“,  дана  29.01.2020. године заведена у Одељењу за друштвене делатности 

Градске управе града Краљева под бројем 23/20. Укупна вредност пројекта 1.250.000, 00 а 

аплицирана средства у локалној самоуправи су 1.000.000,00.  

 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером мером у којој мером у којој је 

предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања.  

 

У пројекту је планирано обрађивање актуелне теме – изградње Моравског коридора, који је од 

значаја за развој целог региона, тако да се остварује интерес од јавног значаја у области јавног 

информисања, усклађене су планиране активности са циљевима  и потребана циљних група, став 

1, тачка 1, алинеја 1, тачка 2, алинеја 1. 

 

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

трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од 1.000.000,00  

динара,  већ у износу од  400.000, 00 динара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Комисија није предложила расподелу средства за следеће пројекте: 

 

Редни 

број Издавач медија Назив пројекта 

1.  

ДРАГАН МАНЗАЛОВИЋ 

ПР ИНФОРМАЦИОНО 

УСЛУЖНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ МАНЗИ 

ЗАЈЕЧАР 

Вратимо децу на 

фудбалске терене у 

Краљеву 

2.  

ДНЕВНИК акционарско 

друштво за новинско-

издавачку делатност 

Нови Сад 

Живот-производња здраве 

хране и лековито биље 

3.  

ЉУБИНКА МАРКОВИЋ 

ПР ПРОИЗВОДЊА 

АУДИО ВИЗУЕЛНИХ 

ПРОИЗВОДА МIB 

MEDIA STAR КРАЉЕВО Радио жур у 2 

4.  

ЗОРАН НИКОЛИЋ, ПР 

ИНТЕРНЕТ ИЗДАВАЊЕ 

И ИСТРАЖИВАЊЕ 

ЈАВНОГ МЊЕЊА КВ 

НОВОСТИ КРАЉЕВО 

Дијалогом до најбољих 

решења 

5.  

КРАЉЕВАЧКИ 

РАЗВОЈНИ ЦЕНТАР  

Изазови и дилеме 

енергетског сектора града 

Краљева 

6.  

МАРЈАН ВУЧЕТИЋ ПР 

Агенција за продукција 

тв програма „MAX MARI 

PRODUCTION“  Краљево Планина Гоч у забораву 

7.  

ЦЕНТАР ЗА 

ИНФОРМАТИЧКИ 

ИНЖЕЊЕРИНГ И 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ДОО 

Како заштитити децу од 

насиља? 

8.  

НОВОСТИ ДАНА.РС 

ДОО Ниш – Медијана, из 

Ниша  

Туризам као правац 

привредног развоја 

Краљева 



9.  

РТВ ГОЛИЈА ДОО 

Ивањица  Около нас 

10.  

РАДОМИР МАТОВИЋ 

ПР АГЕНЦИЈА ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ АУДИО 

ВИЗУЕЛНИХ 

САДРЖАЈА RM 

PRODUCTION 

КОВАНЛУК ИЗ Рибнице  

Краљево на националној 

мрежи 

11.  

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ И 

ПРОМЕТ РАЧУНАРСКЕ 

ОПРЕМЕ Direct Link 

d.о.о. БЕОГРАД (Стари 

град) 

Енергетска ефикасност у 

Краљеву 

12.  

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ И 

ПРОМЕТ РАЧУНАРСКЕ 

ОПРЕМЕ Direct Link Доо 

БЕОГРАД (Стари град),  Еко Краљево 

13.  

АГРОМЕДИА ДОО ЗА 

ВИДЕО И АУДИО 

ПРОДУКЦИЈУ 

БЕОГРАД (Нови Београд) 

Пољопривреда као 

развојна шанса града 

Краљева 

14.  

МИЛАН ШТАВЉАНИН 

ПР ПРОИЗВОДЊА 

АУДИО ВИЗУЕЛНИХ 

ПРОИЗВОДА FILMAX 

PRODUKCIJA 

КРАЉЕВО Еко рапорт 

15.  

ДОО 

РЕОРГАНИЗАЦИЈА 

НИШ из Ниша 

Да роде не заобилазе 

Краљево 

16.  

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА 

„Мултикултура Србије“, 

Мала Врбница, из 

Крушевца 

Прошлост, садашњост и 

будућност Руса у Краљеву 

17.  

ДУШАН 

МИЛАДИНОВИЋ ПР 

РАДЊА ЗА 

Домаћинска кућа у 

Краљеву 



РАЧУНАРСКО 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

SIMPLE LOOK Сврљиг 

из Сврљига  

18.  

КЦМК – ЦЕНТАР ДОО 

КРАЉЕВО из Краљева За бољи живот на локалу. 

19.  

МИЛОШ ЛУКИЋ ПР 

НОВИНСКА АГЕНЦИЈА 

МНА ЧАЧАК  Глас за једнакост ОСИ 

20.  

CORVUS друштво за 

аудио и видео продукцију 

и дистрибуцију доо 

Београд  Пулс Краљева 

21.  

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО 

ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ 

ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ 

ЕЛИПСА ДОО 

КРАЉЕВО  Медији у фокусу младих 

22.  

АГРОМЕДИА ДОО ЗА 

ВИДЕО И АУДИО 

ПРОДУКЦИЈУ 

БЕОГРАД, из Београда  

Финализација производње 

као развојна шанса за 

пољопривредне 

произвођаче 

23.  

РАДИОДИФУЗНО 

ПРЕДУЗЕЋЕ СТУДИО М 

доо Чачак 

Здрава омладина за бољу 

будућност 

24.  

ИНСТИТУТ ЗА 

ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ ЗЕЛЕНИ 

КРУГ - ЕКОЛИСТ, из 

Новог Сада  

Град Краљево промотер 

заштите животне средине 

25.  

Македонско удружење 

новинара МАК-ИНФО, из 

Панчева  

Македонски 

мултимедијални центар – 

дописничка мрежа у 

Краљеву 

26.  

САВЕЗ СРБА ИЗ 

РЕГИОНА, из Новог 

Београда  

Живот прогнаних и 

интерно расељених Срба у 

Краљеву 



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

пројеката: 

1. Подносилац пријаве, ДРАГАН МАНЗАЛОВИЋ ПР ИНФОРМАЦИОНО УСЛУЖНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ МАНЗИ ЗАЈЕЧАР, чија је пријава запримљена у року, 29.01.2020. године, 

конкурисао је са пројектом Вратимо децу на фудбалске терене у Краљеву. Укупна вредност 

пројекта је 400.000 динара, од тога сопствени приходи износе 200.000,00 динара, а средства за 

која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 200.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером мером у којој мером у којој је 

предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања. 

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

алинеја 3. 

Комисија примећује да нису дефинисани резултати и индикатори,буџет је погрешно попуњен. 

Наведени пројекат је непрецизан и у смислу оправданости трошкова са становишта разрађености 

и прецизности буџета пројекта, односно аплицира се за средства из републичког буџета. 

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

2. Подносилац пријаве, ДНЕВНИК акционарско друштво за новинско-издавачку делатност 

Нови Сад, чија је пријава запримљена у року, 29.01.2020. године, конкурисао је са пројектом 

Живот-производња здраве хране и лековито биље. Укупна вредност пројекта је 4.000.000 

динара, од тога сопствени приходи износе 2.800.000,00 динара, а средства за која се аплицира из 

буџета јединице локалне самоуправе износе 1.200.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. 

Међутим, пројекат није у складу са чланом 18.  ставом 1. Алинеја 4. као и са тачком 4. 

Правилника. 

Пројекат нема заступљене иновативне елементе и новинарско истраживачке елементе. Наведени 

пројекат је непрецизан и у смислу оправданости трошкова са становишта разрађености и 

прецизности буџета пројекта, односно аплицира се за средства из републичког буџета и буџета 

аутономне покрајине. 

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

3. Подносилац пријаве, ЉУБИНКА МАРКОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА АУДИО ВИЗУЕЛНИХ 

ПРОИЗВОДА МIB MEDIA STAR КРАЉЕВО, чија је пријава запримљена у року, 29.01.2020. 

године, конкурисао је са пројектом Радио жур у 2. Укупна вредност пројекта је 1.385.000 динара, 

од тога сопствени приходи износе 957.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета 

јединице локалне самоуправе износе 428.000,00 динара.  



Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. 

Међутим, пројекат није у складу са чланом 18. ставом 1. Алинеја 4 и тачком 2 алинеја 5. 

У пројекту не постоје заступљени иновативни елементи и новинарско истраживачки елементи.  

У пројекту није јасно образложена одрживост пројекта. 

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

4. Подносилац пријаве, ЗОРАН НИКОЛИЋ, ПР ИНТЕРНЕТ ИЗДАВАЊЕ И ИСТРАЖИВАЊЕ 

ЈАВНОГ МЊЕЊА КВ НОВОСТИ КРАЉЕВО, чија је пријава запримљена у року, 29.01.2020. 

године, конкурисао је са пројектом Дијалогом до најбољих решења. Укупна вредност пројекта 

је 510.500 динара, од тога сопствени приходи износе 111.000,00 динара, а средства за која се 

аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 399.500,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. 

Међутим, пројекат није у складу са чланом 18. Тачка 2. Алинеја 1, тачка 2 алинеја 3, тачка 3 

алинеја 3. 

Пројекат није усклађен са реалним проблемима и потребама и приоритетма циљних група. Циљ 

пројекта није јасно разрађен и прецизно дефинисан. Медиј нема неопходних ресурса за 

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

5. Подносилац пријаве, КРАЉЕВАЧКИ РАЗВОЈНИ ЦЕНТАР, чија је пријава запримљена у року, 

29.01.2020. године, конкурисао је са пројектом Изазови и дилеме енергетског сектора града 

Краљева. Укупна вредност пројекта је 585.100 динара, од тога сопствени приходи износе 

137.500,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 

447.600,00 динара.  

Наведени пројекат није у складу са наменом средстава из Јавног позива и није у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Тачка 1. Алинеја 1. 

Међутим, пројекат такође није у складу са чланом 18. Тачка 2. Алинеја 1, тачка 2 алинеја 3, тачка 

2 алинеја 2, став 1. Тачка 4 алинеја 2. 

Пројекат није задовољавајући у смислу значаја пројекта са становишта остваривања јавног 

интереса у области јавног информисања.  

Пројекат није усклађен са реалним проблемима и потребама и приоритетма циљних група. 

Не постоји економска оправданост пројекта јер циљеви нису добро усклађени са циљном групом. 



Медиј нема неопходних ресурса за реализацију пројекта. 

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

6. Подносилац пријаве, МАРЈАН ВУЧЕТИЋ ПР Агенција за продукција тв програма „MAX 

MARI PRODUCTION“ Краљево, чија је пријава запримљена у року, 29.01.2020. године, 

конкурисао је са пројектом Планина Гоч у забораву. Укупна вредност пројекта је 1.018.000 

динара, од тога сопствени приходи износе 208.000,00 динара, а средства за која се аплицира из 

буџета јединице локалне самоуправе износе 810.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. 

Међутим, пројекат такође није у складу са чланом 18. Тачка 1. Алинеја 3, тачка 2 алинеја 1. 

Предложена пројектна активност није усклађена са реалним проблемима потребама и 

приоритетима циљних група. 

Из пројектног предлога комисија закључује да нису јасно дефинисани резултати и циљеви као и 

њихова повезаност са приоритетима циљних група. 

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

7. Подносилац пријаве, ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ И 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ДОО, чија је пријава запримљена у року, 29.01.2020. године, конкурисао је 

са пројектом Како заштитити децу од насиља?. Укупна вредност пројекта је 813.000 динара, од 

тога сопствени приходи износе 183.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета 

јединице локалне самоуправе износе 630.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. 

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

2 алинеја 3 и 4. 

Не постоји иновативност у пројекту. Индикатори нису јасно идентификовани и неомогућавају 

јасно праћење реализације пројекта. 

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

8. Подносилац пријаве, НОВОСТИ ДАНА.РС ДОО Ниш – Медијана, из Ниша, чија је пријава 

запримљена у року, 29.01.2020. године, конкурисао је са пројектом Туризам као правац 

привредног развоја Краљева. Укупна вредност пројекта је 752.000 динара, од тога сопствени 

приходи износе 152.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне 

самоуправе износе 600.000,00 динара.  



Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. 

Технички неисправна пријава – буџет пројекта се не слаже са пријавом.  

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

9. Подносилац пријаве, РТВ ГОЛИЈА ДОО Ивањица, чија је пријава запримљена у року, 

29.01.2020. године, конкурисао је са пројектом Около нас. Укупна вредност пројекта је 1.011.500 

динара, од тога сопствени приходи износе 508.500,00 динара, а средства за која се аплицира из 

буџета јединице локалне самоуправе износе 503.000,00 динара.  

Комисија је утврдила да пројекат ни је у складу са став 1 тачка 2 алинеја 1,2,3,4. 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. 

Технички неисправна пријава – непрецизно формулисане циљне групе, што се посебно односи на 

секундарне циљне групе где се наводи друга телевизијска кућа. 

Одрживост резултата пројекта – нејасноће на којој телевизији ће пројекат бити емитован да ли на 

овој телевизији или на телевизији Мелос. 

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

10. Подносилац пријаве, РАДОМИР МАТОВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ АУДИО 

ВИЗУЕЛНИХ САДРЖАЈА RM PRODUCTION КОВАНЛУК ИЗ Рибнице,, чија је пријава 

запримљена у року, 29.01.2020. године, конкурисао је са пројектом Краљево на националној 

мрежи. Укупна вредност пројекта је 1.340.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 

690.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 

650.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. 

Комисија је увидом у пројекат закључила да пројекат није у складу са став 1 тачка 1 алинеја 4, 

тачка 2 алинеја 2 и 3. 

Недовољна присутност иновативног елемента у пројекту као и новинарско-истраживачког 

приступа. 

У пројекту су непрецизно и неодређено дефинисане циљне групе. 

Недовољно разрађени резултати и индикатори резултата. 

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



11. Подносилац пријаве, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ РАЧУНАРСКЕ 

ОПРЕМЕ Direct Link d.о.о. БЕОГРАД (Стари град), чија је пријава запримљена у року, 

23.01.2020. године, конкурисао је са пројектом Енергетска ефикасност у Краљеву. Укупна 

вредност пројекта је 227.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 127.000,00 динара, а 

средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 100.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. 

Комисија је установила да пројекат није у складу са тачком 2 алинејом 2, тачка 4 алинеја 2. 

Пројекат није усклађен са реалним проблемима и потребама и приоритетма циљних група. 

Не постоји економска оправданост пројекта јер циљеви нису добро усклађени са циљном групом. 

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

12. Подносилац пријаве, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ РАЧУНАРСКЕ 

ОПРЕМЕ Direct Link Доо БЕОГРАД (Стари град), чија је пријава запримљена у року, 

24.01.2020. године, конкурисао је са пројектом Еко Краљево. Укупна вредност пројекта је 

480.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 280.000,00 динара, а средства за која се 

аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 200.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. 

Комисија је установила да пројекат није у складу са тачком 2 алинејом 2, тачка 4 алинеја 2. 

Пројекат није усклађен са реалним проблемима и потребама и приоритетма циљних група. 

Не постоји економска оправданост пројекта јер циљеви нису добро усклађени са циљном групом. 

Комисија је установила да је недефинисана тема пројекта и темељни сегменти пројекта који се 

односе на тему, значај и циљ овог пројекта. 

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

13. Подносилац пријаве, АГРОМЕДИА ДОО ЗА ВИДЕО И АУДИО ПРОДУКЦИЈУ БЕОГРАД 

(Нови Београд), чија је пријава запримљена у року, 29.01.2020. године, конкурисао је са 

пројектом Пољопривреда као развојна шанса града Краљева. Укупна вредност пројекта је 

650.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 130.000,00 динара, а средства за која се 

аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 520.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. 



Комисија је установила да пројекат није у складу са тачка 2 алинеја 1 и 2. 

У пројекту је недовољна заступљеност иновативног елемента у пројекту, као и новинарског 

истраживачког приступа. Активности у пројекту немају довољан утицај на остварење резултата 

код циљне групе.  

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

14. Подносилац пријаве, МИЛАН ШТАВЉАНИН ПР ПРОИЗВОДЊА АУДИО ВИЗУЕЛНИХ 

ПРОИЗВОДА FILMAX PRODUKCIJA КРАЉЕВО, чија је пријава запримљена у року, 

29.01.2020. године, конкурисао је са пројектом Еко рапорт. Укупна вредност пројекта је 

2.000.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 400.000,00 динара, а средства за која се 

аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 1.600.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. 

Комисија је установила да пројекат није у складу са тачком 4 алинејом 2. 

Буџет пројекта није у складу са активностима, трошкови су упадљиво предимензионирани и 

нереални. 

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

15. Подносилац пријаве, ДОО РЕОРГАНИЗАЦИЈА НИШ из Ниша, чија је пријава запримљена у 

року, 29.01.2020. године, конкурисао је са пројектом Да роде не заобилазе Краљево. Укупна 

вредност пројекта је 263.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 53.000,00 динара, а 

средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 210.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. 

Комисија је установила да пројекат није у складу са тачка 2 алинеја 5, став 1 тачка 1 алинеја 4. 

У пројекту је недовољна заступљеност иновативног елемента , као и новинарског истраживачког 

приступа. 

Одрживост пројекта је непрецизно дефинисана.  

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

16. Подносилац пријаве, УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „Мултикултура Србије“, Мала Врбница, из 

Крушевца, чија је пријава запримљена у року, 29.01.2020. године, конкурисао је са пројектом 

Прошлост, садашњост и будућност Руса у Краљеву. Укупна вредност пројекта је 395.000,00 

динара, од тога сопствени приходи износе 80.000,00 динара, а средства за која се аплицира из 

буџета јединице локалне самоуправе износе 315.000,00 динара.  



Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. 

Комисија је установила да пројекат није у складу са тачка 2 алинеја 5, став 1 тачка 1 алинеја 4. 

У пројекту је недовољна заступљеност иновативног елемента , као и новинарског истраживачког 

приступа, тема је обрађивана од стране других медија у претходном периоду. 

Одрживост пројекта је непрецизно дефинисана.  

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

17. Подносилац пријаве, ДУШАН МИЛАДИНОВИЋ ПР РАДЊА ЗА РАЧУНАРСКО 

ПРОГРАМИРАЊЕ SIMPLE LOOK Сврљиг из Сврљига, чија је пријава запримљена у року, 

31.01.2020. године, конкурисао је са пројектом Домаћинска кућа у Краљеву. Укупна вредност 

пројекта је 400.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 110.000,00 динара, а средства за 

која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 290.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. 

Комисија је установила да пројекат није у складу са став 1 тачка алинеја 1 и 2, тачка 2 алинеја 5. 

Одрживост пројекта је непрецизно дефинисана.  

Није прецизно дефинисана примарна циљна група. 

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

18. Подносилац пријаве, КЦМК – ЦЕНТАР ДОО КРАЉЕВО из Краљева, чија је пријава 

запримљена у року, 29.01.2020. године, конкурисао је са пројектом За бољи живот на локалу. 

Укупна вредност пројекта је 3.322.888,00 динара, од тога сопствени приходи износе 1.668.888,00 

динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 

1.654.000,00 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. 

Комисија је установила да пројекат није у складу са тачком 2 алинејом 5, и тачка 3 алинеја 1, 

тачка 2 алинеја 4. 

Одрживост пројекта је непрецизно дефинисана.  

Недовољни капацитети медија за реализацију пројекта - недовољни људски ресурси. 

Активности у пројекту нису у складу са циљевима, нереално постављене активности. 

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



19. Подносилац пријаве, МИЛОШ ЛУКИЋ ПР НОВИНСКА АГЕНЦИЈА МНА ЧАЧАК,из 

Чачка, чија је пријава запримљена у року, 29.01.2020. године, конкурисао је са пројектом Глас 

за једнакост ОСИ. Укупна вредност пројекта је 686.00,00 динара, од тога сопствени приходи 

износе 140.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе 

износе 546,000 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. 

Тема је специфична, и није прилагођена предложеном формату, што доводи у питање 

изводљивост плана, гледаност и утицај пројекта на квалитет информисања циљне групе. 

Очекивани резултати и индикатори резултата, нису у складу са наведеним описом. 

Међутим, пројекат није у складу са чланоном 18, став 1, тачка 2, алинеја 3 и 4, став 1, тачка 3, 

алинеја 2. 

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

20. Подносилац пријаве, CORVUS друштво за аудио и видео продукцију и дистрибуцију доо 

Београд, чија је пријава запримљена у року, 29.01.2020. године, конкурисао је са пројектом Пулс 

Краљева. Укупна вредност пројекта је 1.000.000, динара, од тога сопствени приходи износе 

200.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 

800,000 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. 

Комисија је установила да пројекат није у складу са члан 18 став 1 тачка 2 алинеја 5, и тачка 4 

алинеја 1 и 2. 

Буџет пројекта нереално дефинисан, одживост пројекта није правилно дефинисана. 

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

 

 

21. Подносилац пријаве, ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ 

ЕЛИПСА ДОО КРАЉЕВО, чија је пријава запримљена у року, 29.01.2020. године, конкурисао 

је са пројектом Медији у фокусу младих. Укупна вредност пројекта је 1.300.000, динара, од тога 

сопствени приходи износе 400.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице 

локалне самоуправе износе 900,000 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. 



Комисија је мишљења да пројекат није у складу са став 1 тачка 1 алинеја 4, и тачка 2 алинеја 1. 

Комисија сматра да у пројекту нема довољно иновативних елемената и новинарско 

истраживачког приступа, као и да активности у пројекту нису јасно повезане са резултатима 

пројекта. 

22. Подносилац пријаве, АГРОМЕДИА ДОО ЗА ВИДЕО И АУДИО ПРОДУКЦИЈУ БЕОГРАД, 

из Београда, чија је пријава запримљена у року, 29.01.2020. године, конкурисао је са пројектом 

Финализација производње као развојна шанса за пољопривредне произвођаче. Укупна 

вредност пројекта је 1.774.100, динара, од тога сопствени приходи износе 891.000,00 динара, а 

средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 883,100 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. 

Пројекат није технички исправан – буџет пројекта се не слаже са пријавом. 

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

23. Подносилац пријаве, РАДИОДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТУДИО М доо Чачак, чија је пријава 

запримљена у року, 29.01.2020. године, конкурисао је са пројектом Здрава омладина за бољу 

будућност. Укупна вредност пројекта је 816.980, динара, од тога сопствени приходи износе 

211.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 

605,980 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. 

Комисија је мишљења да пројекат није у складу са став 1 тачка 2 алинеја 1 и 2. 

Комисија је става да је пројектна идеја квалитетна, али је сматра да циљне групе, активности и 

резултати нису усклађени. 

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

 

24. Подносилац пријаве, ИНСТИТУТ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ ЗЕЛЕНИ КРУГ - ЕКОЛИСТ, из Новог Сада, чија је пријава запримљена у року, 

29.01.2020. године, конкурисао је са пројектом Град Краљево промотер заштите животне 

средине. Укупна вредност пројекта је 905.000, динара, од тога сопствени приходи износе 

205.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 

700,000 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. 



Комисија је става да пројекат није у складу са став 1 тачка 4 алинеја 1 и 2. 

Комисија сматра да је буџет предименизионар у односу на врсту и број медијских садржаја. 

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

 

 

25. Подносилац пријаве, Македонско удружење новинара МАК-ИНФО, из Панчева, чија је 

пријава запримљена у року, 29.01.2020. године, конкурисао је са пројектом Македонски 

мултимедијални центар – дописничка мрежа у Краљеву. Укупна вредност пројекта је 380.400, 

динара, од тога сопствени приходи износе 129.100,00 динара, а средства за која се аплицира из 

буџета јединице локалне самоуправе износе 251,300 динара.  

Наведени пројекат није у складу са наменом средстава из Јавног позива и није у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. 

Комисија сматра да није добро дефинисан циљ пројекта, није адекватно повезан са циљним 

групама и не остварује јавни интерес у области јавног информисања. 

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

 

 

26. Подносилац пријаве, САВЕЗ СРБА ИЗ РЕГИОНА, из Новог Београда, чија је пријава 

запримљена у року, 29.01.2020. године, конкурисао је са пројектом Живот прогнаних и интерно 

расељених Срба у Краљеву. Укупна вредност пројекта је 380.500, динара, од тога сопствени 

приходи износе 130.500,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне 

самоуправе износе 250,000 динара.  

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са  

критеријумом из члана 18. став 1. Правилника, и то: мером у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. 

Комисија оцењује да пројекат није у складу са чланом 18 став 1 тачка 1 алинеја 4 и тачка 2 

алинеја 5. 

Комисија сматра да у пројекту није прецизно разрађена одрживост пројекта и да нема елемената 

иновативности у пројекту. 

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

 

 

 





  


