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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), члана 63. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 15/13-пречишћен текст), на 
предлог Комисије за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања на територији града Краљева у 2017. години, 

Градско веће града Краљева, на Двадесет деветој (ванредној) седници, 
одржаној 28. јула 2017. године, донело је 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА ПРОЈЕКТЕ 

КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ 
ИНФОРМИСАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ 

    
 
 

I 
 

РАСПОДЕЉУЈУ СЕ средства опредељена Одлуком о буџету града 
Краљева за 2017. годину („Службени лист града Краљева“, број 35/16) 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 
2017. години Решењем Градског већа града Краљева број 011-96/2017-I од 
10.04.2017. године (у даљем тексту: Конкурс), у укупном износу од 14.250.000,00 
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 бољу и 

ефикаснију локалну 
самоуправу“ 

 
3.000.000,00 
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2. 

 
Друштво са 
ограниченом 
одговорношћу Мелос 
продукција 1984 
Краљево из Краљева 

 
„Шетња долином 

векова“ 

 
 

1.300.000,00 

 
3. 

 
Друштво са 
ограниченом 
одговорношћу 
Краљевачка 
телевизија из 
Краљева 

 
„О младима, за 

младе“ 

 
2.000.000,00 

 
4. 

 
MIX MEDIA д.о.о. из 
Краљева  

 
„Краљевачке теме“ 

 
1.000.000,00 

 
РАДИО 
 

 
Редни 
број 

 
Подносилац пријаве 

 
Назив пројекта 

 
Износ предложених 

средстава у динарима 

 
1. 

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

 
„Млади у ери 

информационих 
технологија и 

друштвених мрежа“ 

 
150.000,00 

 
2. 

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

 
„Безбедна школа – 

прави пут“ 

 
160.000,00 

 
3. 

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

 
„Спорт као заштитни 

знак Краљева“ 

 
500.000,00 
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4. 

 
Предузеће за 
издавачку делатност, 
радио и телевизију 
Мелос д.о.о. из 
Краљева  

 
„Чувари народне 

традиције“ 

 
350.000,00 

 
5. 

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

 
„Подржите нас“ 

 
150.000,00 

 
НОВИНЕ 
 

 
Редни 
број 

 
Подносилац пријаве 

 
Назив пројекта 

 
Износ предложених 

средстава у динарима 

 
1. 

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

 
„Развој руралне 

економије са 
фокусом на 

пољопривредну 
производњу“ 

 
400.000,00 

 
ПОРТАЛ 

 

 
Редни 
број 

 
Подносилац пријаве 

 
Назив пројекта 

 
Износ предложених 

средстава у динарима 

 
1. 

 
Infopress 036 – 
Интернет издавање и 
маркетинг из 
Краљева 

 
„Замка савремених 

технологија“ 

 
500.000,00 

 
2. 

 
Internet group д.о.о. 
из Новог Београда 

 
„Промовисање 
економских и 

културних активности 
града Краљева“ 

 
800.000,00 

 
3. 

 
Зоран Николић ПР 
Интернет издавање и 
истраживање јавног 
мњења „КВ 
НОВОСТИ“ 

 
„Информисани могу 

бити и ефикасни“ 

 
150.000,00 
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КРАЉЕВО из 
Краљева  

 
4. 

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

 
„Баш краљевски“ 

 
500.000,00 

 
5. 

 
Жељко Божовић, ПР 
производња аудио 
визуелних производа 
WDT ТВ Краљево из 
Краљева 
 

 
„Вести мога краја“ 

 
 200.000,00 

 
6. 

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

 
„Развој града 

Краљева“ 

 
             400.000,00 

 
ПРОДУКЦИЈА 

 

 
Редни 
број 

 
Подносилац пријаве 

 
Назив пројекта 

 
Износ предложених 

средстава у динарима 

 
1. 

 
Агенција за 
продукцију 
телевизијског 
програма MAX MARI 
PRODUCTION из  
Краљева 
 

 
„Вода је будућност – 

сачувајмо Ибар и 
Западну Мораву“ 

 
300.000,00 
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2. 

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

 
„Да се не заборави – 

стари занати“ 

 
300.000,00 

 
3. 

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

 
„Ни црно, ни бело“ 

 
500.000,00 

 
4. 

 
КЦМК – ЦЕНТАР 
д.о.о. Краљево из 
Краљева 

 
„Приче са села“ 

 
300.000,00 

 
5. 

 
Предузеће за 
издавачку делатност, 
радио и телевизију 
Мелос д.о.о. 
Краљево из Краљева 

 
„Узроци и последице“ 

 
1.290.000,00 

 
 

II 
 

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

III 
 

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

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 2017. години Решењем број 011-96/2017-I од 
10.04.2017. године, који је објављен на веб-сајту града Краљева www.kraljevo.org и 
недељним новинама Ибарске новости дана 14.04.2017. године. 

http://www.kraljevo.org/
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                  Конкурс је био отворен до 03.05.2017.године. 
                Благовремено, до рока одређеног конкурсом, приспело је 34 пријаве и то 
следећих учесника: 
 

1. ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ 
ДОО из Краљева за пројекат „Млади у ери информационих технологија и 
друштвених мрежа“, дана 04.05.2017. године заведена у Одељењу за друштвене 
делатности Градске управе града Краљева под бројем 252/17.  

2. АГЕНЦИЈА ЗА ПРОДУКЦИЈУ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА MAX 
MARI PRODUCTION из Краљева за пројекат „Вода је будућност – сачувајмо Ибар 
и Западну Мораву“, дана 04.05.2017. године заведена у Одељењу за друштвене 
делатности Градске управе града Краљева под бројем 253/17. 

3. „INFOPRESS 036“ – Интернет издавање и маркетинг из Краљева за 
пројекат „Замка савремених технологија“, дана 04.05.2017. године заведена у 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 
254/17.  

4. ДАНИЕЛА ЋАЈИЋ, ПР Продукција, емитовање и производња реклама 
МАРКЕТИНГ ТВ ИН Краљево из  Краљева за пројекат „Да се не заборави – стари 
занати“, дана 04.05.2017. године заведена у Одељењу за друштвене делатности 
Градске управе града Краљева под бројем 255/17. 

5. МИРОСЛАВ ЧЕР РЕКЛАМНА АГЕНЦИЈА „ГЕРИЛА“ АДВ КРАГУЈЕВАЦ 
из Крагујевца за пројекат „Радар – грађанска контрола локалних јавних предузећа 
у Краљеву“, дана 04.05.2017. године заведена у Одељењу за друштвене 
делатности Градске управе града Краљева под бројем 256/17.    

6. МЕДИЈА ЦЕНТАР ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗДАВАШТВО И 
ИЗДАВАЧКО-НОВИНСКУ ДЕЛАТНОСТ, БЕОГРАД, СТАРИ ГРАД из Београда за 
пројекат „Краљево: општина спремна за инвестиције“, дана 04.05.2017. године 
заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева 
под бројем 257/17.  

7. INTERNET GROUP ДОО  из Новог Београда за пројекат 
„Промовисање економских и културних активности града Краљева“, дана 
04.05.2017. године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе 
града Краљева под бројем 258/17.  

8. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ 
ЕЛИПСА ОД КРАЉЕВО, ЈУГ БОГДАНОВА 148 из Краљева за пројекат „Безбедна 
школа – прави пут“, дана  04.05.2017. године заведена у Одељењу за друштвене 
делатности Градске управе града Краљева под бројем 259/17.  

9. ЈЕЛЕНА ЛЕШЕВИЋ, ПР Продукција тв програма и маркетинг агенција 
ИНФО ПЛУС Адрани из Краљева пријава за пројекат „Развој града Краљева“ “, 
дана  04.05.2017. године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске 
управе града Краљева под бројем 260/17.  

10. ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ КРАЉЕВАЧКА 
ТЕЛЕВИЗИЈА из КРАЉЕВА за пројекат „О младима, за младе“, дана  04.05.2017. 
године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града 
Краљева под бројем 261/17.  

11. КЦМК – ЦЕНТАР ДОО КРАЉЕВО из Краљева, пријава за пројекат 
„Приче са села“, дана  04.05.2017. године заведена у Одељењу за друштвене 
делатности Градске управе града Краљева под бројем 262/17.  
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12. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ НОВОСТИ д.о.о. из 
Краљева за пројекат „Развој руралне економије са фокусом на пољопривредну 
производњу“, дана  04.05.2017. године заведена у Одељењу за друштвене 
делатности Градске управе града Краљева под бројем 263/17.  

13. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ НОВОСТИ д.о.о. из 
Краљева за пројекат „Спорт као заштитни знак Краљева“, дана  04.05.2017. године 
заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева 
под бројем 264/17.  

14. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ НОВОСТИ д.о.о. из 
Краљева за пројекат „За бољу и ефикаснију локалну самоуправу“, дана  
04.05.2017. године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе 
града Краљева под бројем 265/17.  

15. ФИЛИП СРЕТОВИЋ ПР РАЧУНАРСКО ПРОГРАМИРАЊЕ FIXCOMPIP 
KRALJEVO из Краљева за пројекат „Културни водич Краљева“, дана  04.05.2017. 
године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града 
Краљева под бројем 266/17.  

16. Dan Graf Друштво за новинско издавачку делатност Београд из 
Београда за пројекат „Србија слави Краљевдан“, дана  04.05.2017. године 
заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева 
под бројем 268/17.  

17. ADRIA MEDIA GROUP d.o.o. Beograd из Београда за пројекат 
„Краљево – град европских стандарда“, дана  04.05.2017. године заведена у 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 
269/17.  

18. ЗОРАН НИКОЛИЋ, ПР ИНТЕРНЕТ ИЗДАВАЊЕ И ИСТРАЖИВАЊЕ 
ЈАВНОГ МЊЕЊА „КВ НОВОСТИ“ КРАЉЕВО из Краљева за пројекат 
„Информисани могу бити и ефикасни“, дана  04.05.2017. године заведена у 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 
270/17.  

19. ТОМИСЛАВ РАДОВАНОВИЋ ПР ИНТЕРНЕТ ИЗДАВАЊЕ И 
АГЕНЦИЈА ЗА ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ АРТ КРАЉЕВО из Краљева за 
пројекат „Баш краљевски“, дана  04.05.2017. године заведена у Одељењу за 
друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 271/17.  

20. МАРИНА МИЉКОВИЋ ДАБИЋ ПР ПРОДУКЦИЈА „PRIME TIME“ 
КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „ Ни црно, ни бело“ , дана  04.05.2017. године 
заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева 
под бројем 272/17.   

21. НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО ДРУШТВО ЧАЧАНСКИ ГЛАС ДОО ЧАЧАК 
из Чачка за пројекат „Гранична села између Краљева и Чачка – предности и 
недостаци“, дана  05.05.2017. године заведена у Одељењу за друштвене 
делатности Градске управе града Краљева под бројем 273/17.   

22. НОВОСТИ ДАНА.РС ДОО НИШ – ПАЛИЛУЛА из НИША за пројекат 
„Од идеје до бизниса“, дана  05.05.2017. године заведена у Одељењу за 
друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 274/17.   

23. МИЛОШ СТЕВАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ И ОДНОСЕ 
СА ЈАВНОШЋУ „ЕКО МЕДИА“ ЧАЧАК из Чачка за пројекат „Туристички 
потенцијали града Краљева“, дана  05.05.2017. године заведена у Одељењу за 
друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 275/17. 
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24. НОВИНСКА АГЕНЦИЈА БЕТА ПРЕСС Д.О.О. из Београда за пројекат 
„За Краљево, о Краљеву“ – специјализовани агенцијски сервис,  дана  05.05.2017. 
године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града 
Краљева под бројем 276/17.  

25. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈУ 
МЕЛОС ДОО КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Чувари народне традиције“,  
дана  05.05.2017. године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске 
управе града Краљева под бројем 277/17.  

26. ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ МЕЛОС 
ПРОДУКЦИЈА 1984 КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Шетња долином векова“, 
дана  05.05.2017. године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске 
управе града Краљева под бројем 278/17.   

27. ИНФО 24 Д.О.О. из Београда за пројекат „Рашки.рс – Портал за 
Рашки регион“,  дана  08.05.2017. године заведена у Одељењу за друштвене 
делатности Градске управе града Краљева под бројем 280/17.  

28. МIX MEDIA DOO КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Краљевачке 
теме“,  дана  08.05.2017. године заведена у Одељењу за друштвене делатности 
Градске управе града Краљева под бројем 281/17.  

29. ЖЕЉКО БОЖОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА АУДИО ВИЗУЕЛНИХ 
ПРОИЗВОДА WDT TV КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Вести мога краја“,  дана  
08.05.2017. године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе 
града Краљева под бројем 282/17.  

30. ЉУБИША ЛЕШЕВИЋ, ПР АГЕНЦИЈА ЗА ПРОДУКЦИЈУ ТВ 
ПРОГРАМА И МАРКЕТИНГ „ON LINE“ КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Да 
видимо и чујемо“,  дана  08.05.2017. године заведена у Одељењу за друштвене 
делатности Градске управе града Краљева под бројем 283/17.  

31. СИНДИКАТ НОВИНАРА СРБИЈЕ из Београда за пројекат „Право 
жена у медијима на достојанствен рад“,  дана  08.05.2017. године заведена у 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 
284/17.  

32. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈУ 
ФИЛМОВА ИБМ ДОО КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Подржите нас“,  дана  
08.05.2017. године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе 
града Краљева под бројем 285/17.  

33. МАКЕДОНСКО УДРУЖЕЊЕ НОВИНАРА „МАК ИНФО“ из Панчева за 
пројекат „Формирање дописничке мреже часописа ´Македонска виделина´ у 
Краљеву“,  дана  08.05.2017. године заведена у Одељењу за друштвене 
делатности Градске управе града Краљева под бројем 286/17.  

34. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈУ 
МЕЛОС ДОО КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Узроци и последице“,  дана  
08.05.2017. године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе 
града Краљева под бројем 288/17.  
 

             Комисија за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања на територији града Краљева у 2017. години, 
образована Решењем Градског већа града Краљева број 011-132/2017-I од 
07.06.2017. године (у даљем тексту: Комисија),  након разматрања и оцене 
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приспелих пројеката,  предложила је да се средства доделе следећим учесницима 
конкурса:  
 

1. ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ДОО из 
Краљева за пројекат „Млади у ери информационих технологија и друштвених 
мрежа“. Оцењено је да је у питању значајан пројекат који се бави бољим 
формирањем личности младих и последицама претераног коришћења интернет и 
друштвених мрежа. Предлаже се прихватање дела захтеваних трошкова за 
реализацију пројекта.  

2. АГЕНЦИЈА ЗА ПРОДУКЦИЈУ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА MAX MARI 
PRODUCTION из Краљева за пројекат „Вода је будућност – сачувајмо Ибар и 
Западну Мораву“. Оцењено је да је пројекат значајан за подручје Краљева са 
аспекта екологије. Предлаже се прихватање дела захтеваних трошкова за 
реализацију пројекта.  

3. „INFOPRESS 036“ – Интернет издавање и маркетинг из Краљева за пројекат 
„Замка савремених технологија“. Увидом у портал Комисија је констатовала да, 
осим ажурности, експедитивности и квалитетних тема, портал има и велики број 
пратилаца на друштвеним мрежама. Пројекат је оцењен као значајан за буђење 
свести код деце, младих и родитеља о прикривеним опасностима од 
неконтролисане употребе интернета. Предлаже се прихватање дела захтеваних 
трошкова за реализацију пројекта.  

4. ДАНИЕЛА ЋАЈИЋ, ПР Продукција емитовање и производња реклама 
МАРКЕТИНГ ТВ ИН Краљево из  Краљева за пројекат „Да се не заборави – стари 
занати“. Оцењено је да је пројекат значајан са аспекта очувања баштине и 
традиције занатства у Краљеву. Предлаже се прихватање дела захтеваних 
трошкова за реализацију пројекта.  

5. INTERNET GROUP ДОО  из Новог Београда за пројекат „Промовисање 
економских и културних активности града Краљева“. Имајући у виду огромну 
посећеност овог портала како у Краљеву, тако и на нивоу Србије,као и велики број 
пратилаца на Фејсбуку и Твитеру, Комисија је мишљења да је овај пројекат веома 
значајан за информисање о свим важним темеме у овом граду, нарочито због 
формирања потдатегорије града Краљева на порталу Телеграф. Предлаже се 
прихватање дела захтеваних трошкова за реализацију пројекта.  

6. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ 
ЕЛИПСА ОД КРАЉЕВО, ЈУГ БОГДАНОВА 148 из Краљева за пројекат „Безбедна 
школа – прави пут“. Оцењено је да је пројекат значајан за превенцију наркоманије, 
вршњачког насиља и других облика малолетничке делинквенције. Предлаже се 
прихватање дела захтеваних трошкова за реализацију пројекта.  

7. ЈЕЛЕНА ЛЕШЕВИЋ, ПР Продукција тв програма и маркетинг агенција 
ИНФО ПЛУС Адрани из Краљева пријава за пројекат „Развој града Краљева“. 
Увидом у пртал утврђено је да се ради о медију новијег датума, али је оцењено да 
ће пројекат унапредити информисање грађана Краљева о развојним пројектима 
дефинисаним стратегијом развоја града у периоду 2015-2020. година. Предлаже 
се прихватање дела захтеваних трошкова за реализацију пројекта.  

8. ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ КРАЉЕВАЧКА 
ТЕЛЕВИЗИЈА из КРАЉЕВА за пројекат „О младима, за младе“. Оцењено је да 
пројекат указује на актуелне проблеме миграције, запошљавања, руралног 
развоја, безбедности, као и на друге значајне теме које се тичу младих у Краљеву.  
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9. КЦМК – ЦЕНТАР ДОО КРАЉЕВО из Краљева, пријава за пројекат „Приче 
са села“. Оцењено је да је пројекат значајан за повећање искоришћавања 
потенцијала села. Предлаже се прихватање дела захтеваних трошкова за 
реализацију пројекта.  

10. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ НОВОСТИ д.о.о. из Краљева 
за пројекат „Развој руралне економије са фокусом на пољопривредну 
производњу“. Оцењено је да је пројекат значајан за едукацију пољопривредника у 
свим областима аграра. Комисија је мишљења да се ради о локалном штампаном 
медију којипрати искључиво теме из Краљева и околине. Предлаже се 
прихватање дела захтеваних трошкова за реализацију пројекта.  

11. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ НОВОСТИ д.о.о. из Краљева 
за пројекат „Спорт као заштитни знак Краљева“. Оцењено је да пројекат 
популарише спопрт и здрав начин живота, посебно младих, као и улогу родитеља 
и спортских радника у побољшању психофизичког развоја деце кроз спорт. Реч је 
о медију који има најслушанији сппортски програм у Краљеву. Предлаже се 
прихватање дела захтеваних трошкова за реализацију пројекта.  

12. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ НОВОСТИ д.о.о. из Краљева 
за пројекат „За бољу и ефикаснију локалну самоуправу“. Оцењено је да се ради о 
важној теми која би могла помоћи у бољем функционисању градских служби, а да 
је реч о телевизији са великом гледаношћу на подручју Краљева и региона. 
Предлаже се прихватање дела захтеваних трошкова за реализацију пројекта.  

13. ЗОРАН НИКОЛИЋ, ПР ИНТЕРНЕТ ИЗДАВАЊЕ И ИСТРАЖИВАЊЕ ЈАВНОГ 
МЊЕЊА „КВ НОВОСТИ“ КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Информисани могу 
бити и ефикасни“.Оцењено је да је пројекат значајан за успостављање система 
енергетског менаџмента у Краљеву. Предлаже се прихватање дела захтеваних 
трошкова за реализацију пројекта.  

14. ТОМИСЛАВ РАДОВАНОВИЋ, ПР ИНТЕРНЕТ ИЗДАВАЊЕ И АГЕНЦИЈА ЗА 
ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ АРТ КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Баш 
краљевски“. Оцењено је да пројекат може да понуди свеобухватне информације о 
дешавањима у овој средини, пласирањем интернет издања не само у Краљеву 
већ и у дијаспори. Увидом у портал констатовано је да има велику посећеност, као 
и велики број пратилаца на друштвеним мрежама. Предлаже се прихватање дела 
захтеваних трошкова за реализацију пројекта.  

15. МАРИНА МИЉКОВИЋ ДАБИЋ ПР ПРОДУКЦИЈА „PRIME TIME“ КРАЉЕВО 
из Краљева за пројекат „ Ни црно, ни бело“. Оцењено је да је пројекат заначајан 
због доприноса стварању повољнијег амбијента за предузетништво, што је 
изузетно значајно за интересе града Краљева. Предлаже се прихватање дела 
захтеваних трошкова за реализацију пројекта.  

16. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈУ МЕЛОС 
ДОО КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Чувари народне традиције“. Оцењено је 
да пројекат има изузетан значај за очување изворне песме, као симбола народног 
стваралаштва Краљева и целе Шумадије. Предлаже се прихватање дела 
захтеваних трошкова за реализацију пројекта.  

17. ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ МЕЛОС ПРОДУКЦИЈА 
1984 КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Шетња долином векова“. Оцењено је да 
предложени пројекат има изузетан значај за промоцију културно историјског блага 
овог дела Србије, као и дса телевизија Мелос има значајну гледаност. Предлаже 
се прихватање дела захтеваних трошкова за реализацију пројекта.   
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18. МIX MEDIA DOO КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Краљевачке теме“. 
Оцењено је да пројекат има у фокусу све кључне проблеме свих категорија 
становништва. Предлаже се прихватање дела захтеваних трошкова за 
реализацију пројекта.   

19. ЖЕЉКО БОЖОВИЋ, ПР ПРОИЗВОДЊА АУДИО ВИЗУЕЛНИХ ПРОИЗВОДА 
WDT TV КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Вести мога краја“. Оцењено је да је 
пројекат заначајан због информисања становништва студеничког и ибарског краја 
о догађајима из тих руралних средина. Предлаже се прихватање дела захтеваних 
трошкова за реализацију пројекта.   

20. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈУ 
ФИЛМОВА ИБМ ДОО КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Подржите нас“. 
Оцењено је да се ради о интересантном пројекту из области запошљавања 
младих. Предлаже се прихватање дела захтеваних трошкова за реализацију 
пројекта.   

21. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈУ МЕЛОС 
ДОО КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Узроци и последице“. Пројекат је 
значајан за информисање грађана Краљева о лошим приватизацијама у Краљеву. 
Предлаже се прихватање дела захтеваних трошкова за реализацију пројекта.   
 
                 Након разматрања и оцене приспелих пројеката, Комисија је 
предложила да се средства не доделе следећим учесницима конкурса:  
 

1. МИРОСЛАВ ЧЕР РЕКЛАМНА АГЕНЦИЈА „ГЕРИЛА“ АДВ КРАГУЈЕВАЦ 
из Крагујевца за пројекат „Радар – грађанска контрола локалних јавних предузећа 
у Краљеву“. Комисија је мишљења, водећи се искључиво критеријумом мањег 
значаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на 
територији града Краљева, да неће предлагати да се средства доделе овом 
пројекту. 

2. МЕДИЈА ЦЕНТАР ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗДАВАШТВО И 
ИЗДАВАЧКО-НОВИНСКУ ДЕЛАТНОСТ, БЕОГРАД, СТАРИ ГРАД из Београда за 
пројекат „Краљево: општина спремна за инвестиције“. Комисија је мишљења, 
водећи се искључиво критеријумом мањег значаја за остваривање јавног интереса 
у области јавног информисања на територији града Краљева, да неће предлагати 
да се средства доделе овом пројекту. 

3. ФИЛИП СРЕТОВИЋ, ПР РАЧУНАРСКО ПРОГРАМИРАЊЕ 
FIXCOMPIP KRALJEVO из Краљева за пројекат „Културни водич Краљева“. 
Комисија је мишљења, водећи се искључиво критеријумом мањег значаја за 
остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града 
Краљева, да неће предлагати да се средства доделе овом пројекту. 

4. Dan Graf Друштво за новинско издавачку делатност Београд из 
Београда за пројекат „Србија слави Краљевдан“. Комисија је мишљења, водећи се 
искључиво критеријумом мањег значаја за остваривање јавног интереса у области 
јавног информисања на територији града Краљева, да неће предлагати да се 
средства доделе овом пројекту. 

5. ADRIA MEDIA GROUP d.o.o. Beograd из Београда за пројекат 
„Краљево – град европских стандарда“. Комисија је мишљења, водећи се 
искључиво критеријумом мањег значаја за остваривање јавног интереса у области 
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јавног информисања на територији града Краљева, да неће предлагати да се 
средства доделе овом пројекту. 

6. НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО ДРУШТВО ЧАЧАНСКИ ГЛАС ДОО ЧАЧАК 
из Чачка за пројекат „Гранична села између Краљева и Чачка – предности и 
недостаци“.  Комисија је мишљења, водећи се искључиво критеријумом мањег 
значаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на 
територији града Краљева, да неће предлагати да се средства доделе овом 
пројекту. 

7. НОВОСТИ ДАНА.РС ДОО НИШ – ПАЛИЛУЛА из НИША за пројекат 
„Од идеје до бизниса“. Комисија је мишљења, водећи се искључиво критеријумом 
мањег значаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на 
територији града Краљева, да неће предлагати да се средства доделе овом 
пројекту.   

8. МИЛОШ СТЕВАНИЋ, ПР АГЕНЦИЈА ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ И ОДНОСЕ 
СА ЈАВНОШЋУ „ЕКО МЕДИА“ ЧАЧАК из Чачка за пројекат „Туристички 
потенцијали града Краљева“. Комисија је мишљења, водећи се искључиво 
критеријумом мањег значаја за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања на територији града Краљева, да неће предлагати да се средства 
доделе овом пројекту.   

9. НОВИНСКА АГЕНЦИЈА БЕТА ПРЕСС Д.О.О. из Београда за пројекат 
„За Краљево, о Краљеву“ – специјализовани агенцијски сервис. Комисија је 
мишљења, водећи се искључиво критеријумом мањег значаја за остваривање 
јавног интереса у области јавног информисања на територији града Краљева, да 
неће предлагати да се средства доделе овом пројекту.   

10. ИНФО 24 Д.О.О. из Београда за пројекат „Рашки.рс – Портал за 
Рашки регион“. Комисија је мишљења, водећи се искључиво критеријумом мањег 
значаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на 
територији града Краљева, да неће предлагати да се средства доделе овом 
пројекту.   

11. ЉУБИША ЛЕШЕВИЋ, ПР АГЕНЦИЈА ЗА ПРОДУКЦИЈУ ТВ 
ПРОГРАМА И МАРКЕТИНГ „ON LINE“ КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Да 
видимо и чујемо“. Комисија је мишљења да је квалитет пројекта значајан за 
интересе слабовидих, слепих, глувих и наглувих особа, али није процењивала 
могућност суфинансирања овог пројекта, будући да се између апликанта и града 
Краљева води судски спор због неправилости на конкурсу из 2015. године. 

12. СИНДИКАТ НОВИНАРА СРБИЈЕ из Београда за пројекат „Право 
жена у медијима на достојанствен рад“. Комисија је мишљења, водећи се 
искључиво критеријумом мањег значаја за остваривање јавног интереса у области 
јавног информисања на територији града Краљева, да неће предлагати да се 
средства доделе овом пројекту. 

13. МАКЕДОНСКО УДРУЖЕЊЕ НОВИНАРА „МАК ИНФО“ из Панчева за 
пројекат „Формирање дописничке мреже часописа ´Македонска виделина´ у 
Краљеву“. Комисија је мишљења, водећи се искључиво критеријумом мањег 
значаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на 
територији града Краљева, да неће предлагати да се средства доделе овом 
пројекту. 
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        Имајући у виду наведено, а на основу Предлога Комисије за оцењивање 
пројеката у области јавног информисања број 011-132/2017-I од 07.06.2017. 
године, Градско веће града Краљева донело је решење као у диспозитиву. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово решење је коначно и против њега се може 

покренути управни спор. 
 
 

Доставити: 
 

- Градоначелнику града Краљева, 
- свим учесницима конкурса 
      у електронском облику, 
- Кабинету градоначелника 
      за објављивање на веб сајту, 
- Регистру медија. 
       
 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 

Број:011-199/2017-І, Дана: 28.07.2017. године 

     

                                                                Председник Градског већа 

                                                                             градоначелник града Краљева 

                                                                     др  Предраг Терзић, дипл.политиколог 


