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 2022. години,
Градско веће града Краљева, на Седамдесет шестој (ванредној) седници
одржаној 12. маја 2022. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА ПРОЈЕКТЕ
КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ
ИНФОРМИСАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ
I
РАСПОДЕЉУЈУ СЕ средства опредељена Одлуком о буџету града
Краљева за 2022. годину („Службени лист града Краљева“, број 43/21) 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
2022. години Решењем Градског већа града Краљева број 011-79/2022-I од
09.03.2022. године (у даљем тексту: Конкурс), у укупном износу од 23.000.000,00
динара, следећим подносиоцима пројеката:
Редни
број

Назив пројекта

Издавач медија

Предложена
средства

1.

„Волим Краљево”

Слободан Косановић ПР
EXPLORE MEDIA BEOGRAD, из
Београда

400.000,00

2.

„Родитељи, моји
најбољи
пријатељи“

3.

„Знаменити
Краљевчани 19.
века“

4.

„Краљевачка
хроника“

7.

„Краљево у
фокусу“
„Краљево на
длану”
„Европско
Краљево“

8.

„Дођи у 5 до 5”

9.

„Улагање у
будућност”

5.
6.

НОВИЦА НЕШОВИЋ ПР –
Интернет издавање и маркетинг
„INFOPRESS 036“ из Краљева
Предузеће за издавачку
делатност радио и телевизију
МЕЛОС ДОО КРАЉЕВО-РАДИО
МЕЛОС из Краљева
Предузеће за издавачку
делатност радио и телевизију
МЕЛОС ДОО КРАЉЕВОТЕЛЕВИЗИЈА МЕЛОС из
Краљева
Удружење „Рефлектор“ из Чачка
Предузеће КОНЗУМ ЛАВ доо
Ужице
АЛО МЕДИА СИСТЕМ ДОО из
Београда – Стари Град
Љубинка Марковић ПР
Производња аудио визуелних
производа МИБ МЕДИА СТАР
Краљево
Радомир Матовић ПР Агенција
за производњу аудио визуелних
садржаја RM PRODUCTION
Кованлук

505.000,00

1.370.000,00

1.830.000,00

110.000,00
310.000,00
800.000,00
130.000,00

410.000,00
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10.

„Тајне здравља“

11.

„Линијом
стварања“

12.

„Пронађи свој
спорт“

13.

„Селима у походе”

14.

„Љубав се
множењем дели”

ВЛАДЕТА СТАНОЈЕВИЋ ПР
ТЕЛЕВИЗИЈСКА ПРОДУКЦИЈА
И ПОСТПРОДУКЦИЈА ИН
МЕДИА ДИЗАЈН ВИТАНОВАЦ
Радио телевизија Краљево и
Ибарске новости д.о.о. из
Краљева
Радио телевизија Краљево и
Ибарске новости д.о.о. из
Краљева
Радио телевизија Краљево и
Ибарске новости д.о.о. из
Краљева
Марина Миљковић Дабић, ПР
продукција „PRIME TIME“
Краљево из Краљева
ADRIA MEDIA GROUP доо
Београд – Стари Град, из
Београда

2.135.000,00

2.203.200,00
2.937.600,00
7.209.200,00

535.000,00

„Родно одговорна
политика града
Краљева"
„Моравски коридор
– утицај на
друштво и животну
средину града
Краљева“

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

505.000,00

17.

„Како створити
добре услове рада
и живота на селу”

Соња Цветковић ПР Продукција
ТВ програма и маркетинг
агенција СЕЛОС КРАЉЕВО, из
Краљева

210.000,00

18.

„24 седам:
Краљево“

DIGITAL MEDIA NETWORK доо
Београд/Звездара, из Београда

500.000,00

19.

„Средњовековни
манастири и
нестварне
природне лепоте:
град Краљево као
изузетна
туристичка
дестинација у
Србији”

Иван Николић ПР
IN- MEDIA.NET, из Чачка

400.000,00

15.

16.

500.000,00

II
Градоначелник града Краљева закључиће уговоре са подносиоцима
пројеката из тачке I овог решења, којима ће се уредити међусобна права и
обавезе.
III
Ово решење објавити на интернет страници града Краљева www.kraljevo.rs.
Образложење
Градско веће града Краљева расписало је Конкурс за суфинансирање
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на
територији града Краљева у 2022. години Решењем број 011-79/2022-I од
09.03.2022. године, који је објављен на веб-сајту града Краљева www.kraljevo.rs
дана 09.03.2022. године и у недељним новинама „Ибарске новости“ дана
11.03.2022. године.
Конкурс је био отворен до 25.03.2022. године.
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Благовремено, до рока одређеног конкурсом, приспеле су укупно 42
пријаве следећих учесника:
1.
СЛОБОДАН
КОСАНОВИЋ
ПР
ПРОИЗВОДЊА
КИНЕМАТОГРАФСКИХ
ДЕЛА
АУДИО-ВИЗУЕЛНИХ
ПРОИЗВОДА
И
ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА EXPLORE MEDIA BEOGRAD, из Београда за
пројекат „Волим Краљево“, дана 31.03.2022. године, заведена у Одељењу за
друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 139/22.
2. НОВИЦА НЕШОВИЋ ПР – Интернет издавање и маркетинг
„INFOPRESS 036“ из Краљева за пројекат „Родитељи, моји најбољи
пријатењи“, дана 31.03.2022. године, заведена у Одељењу за друштвене
делатности Градске управе града Краљева под бројем 139/22.
3. МУЛТИКУЛТУРА СРБИЈЕ, Мала Врбница бб, Мала Врбница код
Крушевца, за пројекат „Прошлост, садашњост и будућност Руса у Краљеву“,
дана 31.03.2022. године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе
града Краљева под бројем 139/22.

4. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈУ
МЕЛОС ДОО КРАЉЕВО – РАДИО МЕЛОС из Краљева за пројекат „Знаменити
Краљевчани 19. века“, дана 31.03.2022. године заведена у Одељењу за друштвене
делатности Градске управе града Краљева под бројем 139/22.
5. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈУ
МЕЛОС ДОО КРАЉЕВО- ТЕЛЕВИЗИЈА МЕЛОС из Краљева за пројекат
„Краљевачка хроника“, дана 31.03.2022. године заведена у Одељењу за друштвене
делатности Градске управе града Краљева под бројем 139/22.
6. САВЕЗ СРБА ИЗ РЕГИОНА из Новог Београда, за пројекат „Српско
коло Краљево“, дана 31.03.2022. године заведена у Одељењу за друштвене
делатности Градске управе града Краљева под бројем 139/22.
7. РТВ Врњачка Бања доо,из Врњачке Бање, Цара Душана 2, за
пројекат „Краљевчани и Бања“, дана 31.03.2022. године заведена у Одељењу за
друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 139/22.
8. УДРУЖЕЊЕ РЕФЛЕКТОР из Чачка, за пројекат „Краљево у фокусу“,

дана 31.03.2022. године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе
града Краљева под бројем 139/22.

9. ПРЕДУЗЕЋЕ КОНЗУМ ЛАВ доо Ужице, за пројекат „Краљево на
длану“, дана 31.03.2022. године заведена у Одељењу за друштвене делатности
Градске управе града Краљева под бројем 139/22.
10. ПРЕДУЗЕЋЕ КОНЗУМ ЛАВ доо Ужице, за пројекат „Мапирање
развојних потенцијала на територији града Краљева“, дана 31.03.2022. године
заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под
бројем 139/22.

11. ПРЕДУЗЕЋЕ КОНЗУМ ЛАВ доо Ужице, за пројекат „Стратегија развоја
школског спорта у граду Краљеву“, дана 31.03.2022. године заведена у Одељењу
за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 139/22.
12. АЛО МЕДИА СИСТЕМ ДОО Београд-Стари град за пројекат „Европско
Краљево“, дана 31.03.2022. године заведена у Одељењу за друштвене делатности
Градске управе града Краљева под бројем 139/22.
13. ЉУБИНКА МАРКОВИЋ ПР Производња аудио визуелних производа
МИБ МЕДИА СТАР Краљево, за пројекат „Дођи у 5 до 5“, дана 31.03.2022.
године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева
под бројем 139/22.
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14. Привредно друштво за изнајмљивање и дистрибуцију филмова РТВ
ИБМ доо Краљево, за пројекат „НЕТ-ГЕНЕРАЦИЈА“, дана 31.03.2022. године
заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под
бројем 139/22.

15. ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ДОО
из Краљева, Милана Топлице број 6, за пројекат „Вршњачко насиље-од
породице до школе, сви су одговорни“, дана 31.03.2022. године заведена у
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 139/22.
16. ЗОРАН НИКОЛИЋ, ПР ИНТЕРНЕТ ИЗДАВАЊЕ И ИСТРАЖИВАЊЕ
ЈАВНОГ МЊЕЊА КВ НОВОСТИ КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Како ће
се користити сунчева енергија у Краљеву?“, дана 31.03.2022. године заведена у
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 139/22.

17. РАДОМИР МАТОВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ АУДИО
ВИЗУЕЛНИХ САДРЖАЈА RM PRODUCTION КОВАНЛУК из Кованлука,
Краљево, за пројекат „Улагање у будућност“, дана 31.03.2022. године,
заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева
под бројем 139/22.
18. ВЛАДЕТА СТАНОЈЕВИЋ ПР ТЕЛЕВИЗИЈСКА ПРОДУКЦИЈА И
ПОСТПРОДУКЦИЈА ИН МЕДИА ДИЗАЈН ВИТАНОВАЦ, из Витановца за
пројекат „Тајне здравља“, дана 31.03.2022. године, заведена у Одељењу за
друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 139/22.
19. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ НОВОСТИ д.о.о. из
Краљева за пројекат „Линијом стварања“, дана 31.03.2022. године заведена у
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 139/22.
20. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ НОВОСТИ д.о.о. из
Краљева за пројекат „Пронађи свој спорт“, дана 31.03.2022. године заведена у
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 139/22.
21. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ НОВОСТИ д.о.о. из
Краљева за пројекат „Селима у походе“, дана 31.03.2022. године заведена у
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 139/22.
22. ДРАГАН НЕДИЋ ПР Производња и еитовање телевизијског програма
ПРОМЕДИА-СОЛУТИОНС КРАЉЕВО из
Краљева за пројекат „Трагом
судбине“, дана 31.03.2022. године, заведена у Одељењу за друштвене
делатности Градске управе града Краљева под бројем 139/22.
23. ДРАГАН НЕДИЋ ПР Производња и еитовање телевизијског програма
ПРОМЕДИА-СОЛУТИОНС КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Будућност
Краљева“, дана 31.03.2022. године, заведена у Одељењу за друштвене
делатности Градске управе града Краљева под бројем 139/22.
24. ДНЕВНИК-ПОЉОПРИВРЕДНИК акционарско друштво за новинскоиздавачку делатност Нови Сад, Нови Сад, за пројекат „Здрава
пољопривредна производња-здрава животна средина и становништво у
Краљеву“, дана 31.03.2022. године, заведена у Одељењу за друштвене
делатности Градске управе града Краљева под бројем 139/22.
25. МАРИНА МИЉКОВИЋ ДАБИЋ, ПР ПРОДУКЦИЈА „PRIME TIME“
Краљево из Краљева, за пројекат „Љубав се множењем дели“, дана
31.03.2022. године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града
Краљева под бројем 139/22.

26. Привредно друштво „ГЗС“ ДОО, из Чачка за пројекат „Зашто је
долина Ибра рај за туристе и шта је још у туристичкој понуди Краљева“, дана
31.03.2022. године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града
Краљева под бројем 139/22.
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27. РАДИО ВАЉЕВО д.о.о. из Ваљева за пројекат „Млади мењају свет“,

дана 31.03.2022. године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе
града Краљева под бројем 139/22.

28. Предузеће за информисање и маркетинг IN NETWORK SOLUTION
DOO из Београда, са пројектом „И ми имамо право на нормалан живот“ дана

31.03.2022. године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града
Краљева под бројем 139/22.

29. МАКЕДОНСКО УДРУЖЕЊЕ НОВИНАРА МАК ИНФО из Панчева, за
пројекат „Македонска манџа у Краљеву“, дана 31.03.2022. године заведена у
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 139/22.
30. ADRIA MEDIA GROUP d.o.o. Beograd (Stari grad) из Београда за
пројекат „Родно одговорна политика града Краљева“, дана 31.03.2022. године
заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под
бројем 139/22.

31. ЈЕЛЕНА ЛЕШЕВИЋ ПР Продукција тв програма и маркетинг агенција ИНФО
ПЛУС Адрани, Краљево, пријава за пројекат „Моравски коридор-утицај на друштво
и животну средину Града Краљева“, дана 31.03.2022. године заведена у Одељењу за
друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 139/22.
32. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ЕЛИПСА
ДОО КРАЉЕВО, из Краљева за пројекат „Бирам исправно“, дана 31.03.2022. године
заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под
бројем 139/22.

33. СОЊА ЦВЕТКОВИЋ ПР ПРОДУКЦИЈА ТВ ПРОГРАМА И МАРКЕТИНГ
АГЕНЦИЈА СЕЛОС КРАЉЕВО, из Краљева, за пројекат „Како створити добре
услове рада и живота на селу“, дана 31.03.2022. године заведена у Одељењу за
друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 139/22.
34. ТЕЛЕВИЗИЈА ТЕЛЕМАРК ДОО из Чачка, за пројекат „Културна
баштина, богатство које се мора чувати“, дана 31.03.2022. године заведена у
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 139/22.
35. СНЕЖАНА ДЕСПОТОВИЋ ПР Маркетинг агенција WEST MEDIA PRESS
Ужице, за пројекат „Моја перспектива у Краљеву“, дана 31.03.2022. године
заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под
бројем 139/22.

36. НИД Компанија „Новости“ АД из Београда, за пројекат „Лако до
посла“, дана 31.03.2022. године заведена у Одељењу за друштвене делатности
Градске управе града Краљева под бројем 139/22.
37. МИЛАН ШТАВЉАНИН ПР ПРОИЗВОДЊА АУДИО ВИЗУЕЛНИХ
ПРОИЗВОДА FILMAX PRODUKCIJA КРАЉЕВО, из Краљева, за пројекат
„Краљево из угла екологије“, дана 31.03.2022. године, заведена у Одељењу за
друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 139/22.
38. ХЕДОНИК МЕДИА МАРКЕТ доо Београд, из Београда, за пројекат
„Утицај климатских промена на пољопривреду Краљева и Рашког округа“,
дана 31.03.2022. године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе
града Краљева под бројем 139/22.

39. DIGITAL MEDIA NETWORK DOO BEOGRAD/ZVEZDARA доо Београд, из
Београда, за пројекат „24 седам: Краљево“, дана 31.03.2022. године заведена у
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 139/22.
40. Привредно друштво за обезбеђивање права и дистрибуцију аудиовизуелних производа MONDO INC DOO BEOGRAD (Стари Град), из Београда,
за пројекат „Краљево-прилике за развој женског предузетништва“, дана
31.03.2022. године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града
Краљева под бројем 139/22.
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41. ADRIA MEDIA МАГАЗИНЕ d.o.o. Beograd (Stari grad) из Београда за
пројекат „Манастир Жича-колевка традиције“, дана 31.03.2022. године заведена у
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 139/22.
42. IN-MEDIA.NET ИВАН НИКОЛИЋ ПР из Чачка, пријава за пројекат
„Средњовековни манастири и нестварне природне лепоте: град Краљево као
изузетна туристичка дестинација у Србији“, дана 31.03.2022. године заведена у
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 139/22.

Од пристиглих пријава, било је 7 непотпуних пријава. Како у
остављеном року од (3) три дана од дана пријема обавештења није извршена
тражена допуна документације следећа пријава је одбачена као непотпуна:
РТВ Врњачка Бања доо, из Врњачке Бање, Цара Душана 2, за
пројекат „Краљевчани и Бања“, која је дана 31.03.2022. године заведена у
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 139/22.

У складу са чланом 14. Правилника о суфинансирању пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник
РС“, број 16/16 и 8/17), који дефинише да учесник конкурса може конкурисати
само са једним пројектом на једном конкурсу у оквиру истог медија, пријава
учесника ПРЕДУЗЕЋЕ КОНЗУМ ЛАВ доо Ужице, за пројекат „Стратегија
развоја школског спорта у граду Краљеву“, која је дана 31.03.2022. године
заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева
под бројем 139/22, одбијена је као неоснована, будући да је Предузећу
КОНЗУМ ЛАВ доо Ужице узета у разматрање претходно пристигла још једна
пријава другог пројекта у оквиру истог медија.
Комисија за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса
у области јавног информисања на територији града Краљева у 2022. години,
образована Решењем Градског већа града Краљева број 011-113/2022-I од
12.04.2022. године (у даљем тексту: Комисија), разматрала је 40 пројеката.
Након разматрања и оцене приспелих пројеката, предложила је да се
средства доделе следећим учесницима конкурса:
Редни
број

1.

2.

3.

Назив пројекта

Издавач медија

Предложена
средства

„Волим Краљево”

Слободан Косановић
ПР EXPLORE MEDIA
BEOGRAD, из
Београда

400.000,00

„Родитељи, моји најбољи
пријатељи“

НОВИЦА НЕШОВИЋ
ПР – Интернет
издавање и маркетинг
„INFOPRESS 036“ из
Краљева

505.000,00

„Знаменити Краљевчани 19.
века“

Предузеће за
издавачку делатност
радио и телевизију
МЕЛОС ДОО
КРАЉЕВО-РАДИО
МЕЛОС из Краљева

1.370.000,00
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4.

„Краљевачка хроника“

Предузеће за
издавачку делатност
радио и телевизију
МЕЛОС ДОО
КРАЉЕВОТЕЛЕВИЗИЈА МЕЛОС
из Краљева

5.

„Краљево у фокусу“

Удружење
„Рефлектор“ из Чачка

6.

„Краљево на длану”

Предузеће КОНЗУМ
ЛАВ доо Ужице

7.

„Европско Краљево“

АЛО МЕДИА СИСТЕМ
ДОО из Београда –
Стари Град

800.000,00

„Дођи у 5 до 5”

Љубинка Марковић ПР
Производња аудио
визуелних производа
МИБ МЕДИА СТАР
Краљево

130.000,00

„Улагање у будућност”

Радомир Матовић ПР
агенција за
производњу аудио
визуелних садржаја
RM PRODUCTION
Кованлук

410.000,00

8.

9.

10.

„Тајне здравља“

11.

„Линијом стварања“

12.

13.

ВЛАДЕТА
СТАНОЈЕВИЋ ПР
ТЕЛЕВИЗИЈСКА
ПРОДУКЦИЈА И
ПОСТПРОДУКЦИЈА
ИН МЕДИА ДИЗАЈН
ВИТАНОВАЦ
Радио телевизија
Краљево и Ибарске
новости д.о.о. из
Краљева

„Пронађи свој спорт“

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

„Селима у походе”

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

14.

„Љубав се множењем дели”

Марина Миљковић
Дабић, ПР продукција
„PRIME TIME“
Краљево из Краљева

15.

„Родно одговорна политика
града Краљева"

ADRIA MEDIA GROUP
доо Београд – Стари
Град, из Београда

1.830.000,00

110.000,00

310.000,00

2.135.000,00

2.203.200,00

2.937.600,00

7.209.200,00

535.000,00

500.000,00
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16.

„Моравски коридор – утицај
на друштво и животну
средину града Краљева“

17.

„Како створити добре услове
рада и живота на селу”

18.

„24 седам: Краљево“

19.

„Средњовековни манастири
и нестварне природне
лепоте: град Краљево као
изузетна туристичка
дестинација у Србији”

Јелена Лешевић ПР
Продукција тв
програма и маркетинг
агенција ИНФО ПЛУС
Адрани из Краљева
Соња Цветковић ПР
Продукција ТВ
програма и маркетинг
агенција СЕЛОС
КРАЉЕВО, из
Краљева
DIGITAL MEDIA
NETWORK доо
Београд/Звездара, из
Београда
Иван Николић ПР
IN MEDIA.NET, из
Чачка

505.000,00

210.000,00

500.000,00

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:
1.
Подносилац пријаве Слободан Косановић ПР Производња
кинематографских дела аудио - визуелних производа и телевизијског
програма „EXPLORE MEDIA“ Београд, Стевана Мокрањца 17, 11224 Врчин
конкурисао је са предлогом пројекта „Волим Краљево“. Укупна вредност пројекта
је 627.000,00 динара, од чега су 127.000,00 динара средства подносиоца пријаве,
а 500.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице Градске
управе. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за
учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса
у области јавног информисања на територији града Краљева у 2022. години (у
даљем тексту: Јавни позив) и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и
2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни
интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције
привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
Комисија сматра да је наведени пројекат значајан са становишта
иденфитикованих циљних група и усклађен је са реалним проблемима и
приоритетима циљних група. Детаљно је разрађен план реализације пројекта,
што је у складу са чланом 18, став 1. тачка 2. алинеје 3. и 4. Правилника.
Комисија предлаже да се наведени пројекат подржи износом од 400.000,00
динара, а подносилац се обавезује да достави ревидиран буџет прилагођен овом
износу.
2.
Подносилац пријаве „INFOPRESS 036“ – Интернет издавање и
маркетинг Милоша Великог 14/1 36000 Краљево, конкурисао је са предлогом
пројекта „Родитељи, моји најбољи пријатељи“. Укупна вредност пројекта
1.653.000,00 динара, од чега су 615.000,00 динара средства подносиоца пријаве,
а 1.038.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице Градске
управе. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у
складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој
је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног
информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и
етичким медијским стандардима.
На основу члана 18. критеријума за оцену пројеката, из става 1. тачка 1,
пројекат је идентификовао и јасно дефинисао потребе циљних група.
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Комисија сматра да се наведени пројекат подржи износом од 505.000,00
динара. Подносилац је дужан да достави ревидирани буџет прилагођен
предложеним средствима.
3.
Подносилац пријаве Предузеће за издавачку делатност радио и
телевизију „Мелос“ ДОО Краљево - Радио Мелос Хајдук Вељкова 2 36000
Краљево конкурисало је са предлогом пројекта „Знаменити Краљевчани 19. века“.
Укупна вредност пројекта је 2.020.000,00 динара, од чега су 650.000,00 динара
средства подносиоца пријаве, а 1.370.000,00 динара средства за која се аплицира
из буџета јединице Градске управе. Наведени пројекат је у складу са наменом
средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и
2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни
интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције
привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
Предлагач је добро дефинисао циљ и значај пројекта, као и циљне групе.
Буџет је у складу са пројектним активностима и прати их. У складу са чланом 18.
став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова
пројекта, предлог је да се пројекат подржи у захтеваном износу од 1.370.000,00
динара.
4.
Подносилац пријаве Предузеће за издавачку делатност радио и
телевизију „Мелос“ ДОО Краљево - Телевизија Мелос, Хајдук Вељкова 2
36000 Краљево, конкурисало је са предлогом пројекта „Краљевачка хроника“.
Укупна вредност пројекта је 10.210.000,00 динара, од чега су 5.125.000,00 динара
средства подносиоца пријаве, а 5.085.000,00 динара средства за која се аплицира
из буџета јединице Градске управе.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у
складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој
је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног
информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и
етичким медијским стандардима.
У складу са чланом 18. став 1. тачка 4, алинеја 1. и 2. Правилника, ценећи
буџет и оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у
захтеваном износу од 5.085.000,00 динара, већ у износу од 1.830.000,00 динара.
Подносилац је дужан да достави ревидирани буџет прилагођен предложеним
средствима.
5.
Подносилац пријаве удружење „Рефлектор“ Мила Ивковића 222
32000 Чачак конкурисало је са предлогом пројекта „Краљево у фокусу“. Укупна
вредност пројекта је 400.000,00 динара, од чега су 100.000,00 динара средства
подносиоца пријаве, а 300.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета
јединице Градске управе. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из
Јавног позива и са критеријумима из члана 18. став 1. и 2. Правилника и то:
мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области
јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености
професионалним и етичким медијским стандардима.
У сладу са чланом 18. тачка 2. алинеје 1. и 2. Правилника предлог је да се
пројекат не подржи у захтеваном износу од 300.000,00 динара, већ у износу од
110.000,00 динара. Подносилац је дужан да достави ревидирани буџет
прилагођен предложеним средствима.
6.
Подносилац пријаве Предузеће Конзум Лав ДОО Омладинска бб
31000 Ужице конкурисало је са предлогом пројекта „Краљево на длану“. Укупна
вредност пројекта је 627.000,00 динара, од чега су 126.000,00 динара средства
подносиоца пријаве, а 501.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета
јединице Градске управе. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из
Јавног позива и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и 2. Правилника
и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености
професионалним и етичким медијским стандардима.
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Комисија сматра да су постављени пројектни циљеви преамбициозни те их је
теже, али не и немогуће, остварити са бројем стварних лица која су наведена у
буџету пројекта у делу персоналних трошкова, па предлаже да се наведени
пројекат не подржи износом од 501.000,00 динара већ износом од 310.000,00
динара. Подносилац је дужан да достави ревидирани буџет прилагођен
предложеним средствима.
7.
Подносилац пријаве АЛО МЕДИА СИСТЕМ друштво са
ограниченом одговорношћу Београд-Стари град, улица Косовска 26/III 11103
Београд, конкурисао је са предлогом пројекта „Европско Краљево“. Укупна
вредност пројекта 20.740.500,00 динара, од чега су 19.040.500,00 динара
средства подносиоца пријаве, а 1.700.000,00 динара средства за која се аплицира
из буџета јединице Градске управе. Наведени пројекат је у складу са наменом
средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и
2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни
интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције
привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари
јавни интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје то
што је пројекат значајан за све грађане града Краљева. Циљ пројекта је усклађен
са примарним и секундарним циљним групама. У складу са чланом 18. став 1.
тачка 2. алинеја 1. Правилника, Комисија предлаже да се пројекат не подржи у
траженом износу од 1.700.000,00 динара, већ у износу од 800.000,00 динара.
8.
Подносилац пријаве Љубинка Марковић ПР Производња аудио
визуелних производа МИБ МЕДИА СТАР Краљево, 4. Краљевачки батаљон 15
36000 Краљево, конкурисао је са предлогом пројекта „Дођи у 5 до 5“. Укупна
вредност пројекта 1.460.000,00 динара, од чега су 684.000,00 динара средства
подносиоца пријаве, а 776.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета
јединице Градске управе. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из
Јавног позива и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и 2. Правилника
и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености
професионалним и етичким медијским стандардима.
У складу са чланом 18. став 1. тачка 2. алинеја 2. и 4. Правилника, Комисија
предлаже да се пројекат не подржи у траженом износу од 776.000,00 динара, већ
у износу од 130.000,00 динара.
9.
Подносилац пријаве Радомир Матовић ПР Агенција за
производњу аудио визуелних садржаја RM PRODUCTION Конванлук, улица
10. Кованлучка број 23 36103 Рибица, конкурисала је са предлогом пројекта
„Улагање у будућност“. Укупна вредност пројекта 1.432.000,00 динара, од чега су
720.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 712.000,00 динара средства за
која се аплицира из буџета јединице Градске управе. Наведени пројекат је у
складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумима из
члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност
подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером
пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским
стандардима.
У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари
јавни интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје то
што је пројекат значајан за све грађане града Краљева. Циљ пројекта је усклађен
са примарним и секундарним циљним групама, адекватно је разрађен план
реализације пројектних активости и у складу је са резултатима и индикаторима
пројектних активости. Буџет је предимензиониран.
Комисија предлаже да се наведени пројекат подржи износом од 410.000,00
динара. Подносилац је дужан да достави ревидирани буџет прилагођен
предложеним средствима.
10.
Подносилац пријаве Владета Станојевић ПР телевизијска
продукција и постпродукција ИН МЕДИА ДИЗАЈН Витановац, Витановац 22,
36206 Витановац, конкурисао је са предлогом пројекта „Тајне здравља“. Укупна
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вредност пројекта је 4.279.000,00 динара, од чега су 2.144.000,00 динара средства
подносиоца пријаве, а 2.135.000,00 динара средства за која се аплицира из
буџета јединице Градске управе. Наведени пројекат је у складу са наменом
средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и
2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни
интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције
привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
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,
истраживачки приступ као и заступљеност иновативног елемента у пројекту (члан
18. став 1. тачка 1. алинеја 4. и 5 . Правилника). Пројекат детаљно описује пројектне
задатке и теме, дефинише на прецизан начин циљне групе и у потпуности
одговара намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. Закона. У
складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и
оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат подржи у захтеваном
износу од 2.135.000,00 динара.
11.
Подносилац пријаве Радио телевизија Краљево и Ибарске
новости ДОО, Цара Лазара 44 36000 Краљево, конкурисао је са предлогом
пројекта „Линијом стварања“. Укупна вредност пројекта је 2.790.600,00 динара, од
чега су 587.400,00 динара средства подносиоца пријаве, а 2.203.200,00 динара
средства за која се аплицира из буџета јединице Градске управе. Наведени
пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са
критеријумима из члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна
активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и
мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким
медијским стандардима.
У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари
јавни интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје
допринос и афирмација културе, те је стога ова тема значајна за становнике
краљевачког краја. Пројектом се директно утиче на повећање броја посетилаца
на културним дешавањима, посећеност установама културе и приближавање
културних институција млађим и старијим грађанима. Имајући у виду да култура
представа темеље једног друштва, Комисија предлаже да се предлог пројекта
продржи у захтеваном износу од 2.203.200,00 динара.
12.
Подносилац пријаве Радио телевизија Краљево и Ибарске
новости ДОО, Цара Лазара 44 36000 Краљево, конкурисао је са предлогом
пројекта „Пронађи свој спорт“. Укупна вредност пројекта је 3.801.600,00 динара,
од чега су 864.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 2.937.600,00 динара
средства за која се аплицира из буџета јединице Градске управе. Наведени
пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са
критеријумима из члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна
активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и
мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким
медијским стандардима.
У ери паметних телефона и рачунара физичка неактивност је све израженија,
па се пројектом „Пронађи свој спорт“ афирмише промоција спота и рекреације
како код млађе тако и код старије популације. Усклађене су планиране активности
са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група. Пројекат је
разрађен и план реализације изводљив. Такође, усклађен је са реалним
проблемима, потребама и приоритетима циљних група. Буџет је економски
оправдан у односу на циљ и пројектне активности, па са тим у вези Комисија
предлаже подршку у пуном износу од 2.937.600,00 динара.
13.
Подносилац пријаве Радио телевизија Краљево и Ибарске
новости ДОО, Цара Лазара 44 36000 Краљево, конкурисао је са предлогом
пројекта „Селима у походе“. Укупна вредност пројекта је 16.045.700,00 динара, од
чега су 8.033.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 8.012.700,00 динара
средства за која се аплицира из буџета јединице Градске управе. Наведени
11

пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу је са
критеријумима из члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна
активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и
мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким
медијским стандардима.
Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и
истинитом, непристрасном, правовременом и потупуном информисању грађана
што у потпуности одговара намени Конкурса и јавном интересу дефинисаним
чланом 15. Закона. Пројекат „Селима у походе“ је значајан са становишта
идетификованих циљних група и усклађен је са реалним проблемима и
приоритетима циљних група (члан 18. став 1. тачка 1. алинеје 4. и 3. Правилника.)
Комисија посебно цени што овај пројекат доприноси већој информисаности и
подизању свести јавности о значају живота у руралним подручјима. Пројекат је
усклађен са планираним активностима, циљевима и очекиваним резултатима и
потребама циљних група ( члан 18. став 1. тачка 2. алинеја 1. Правилника).
Ценећи буџет и оправданост пројекта, предлог је да се пројекат подржи у
износу од 7.209.200.00 динара. Подносилац је дужан да достави ревидирани
буџет прилагођен предложеним средствима.
14.
Подносилац пријаве Марина Миљковић Дабић ПР Продукција
PRIME TIME Краљево, Новице Јолића бр. 20 36000 Краљево, конкурисала је са
предлогом пројекта „Љубав се множењем дели“. Укупна вредност пројекта је
1.020.726,00 динара, од чега су 221.200,00 динара средства подносиоца пријаве а
799.456,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице Градске
управе. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива
и са критеријумима из члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој је
пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног
информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и
етичким медијским стандардима.
Пројекат је добро описан а предлагач је тему добро разрадио и дефинисао
циљне групе. Методологија рада и план реализације пројектних активности којим
се планира рад у првих седам месеци нису најјаснији а у самом пројекту изостаје
податак о периоду реализације пројекта у делу почетка и завршетка пројекта.
Комисија посебно цени што овај пројекат доприноси већој информисаности
грађана о мерама за подстицаје родитељства. Пројекат је усклађен са
планираним активостима, циљевима и очекиваним резултатима и потребама
циљних група (члан 18. став 1. тачка 2. алинеја 1. Правилника). Ценећи буџет и
оправданост пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу од
799.456,00 динара, већ у износу од 535.000,00 динара. Подносилац је дужан да
достави ревидирани буџет прилагођен предложеним средствима.
15.
Подносилац пријаве ADRIA MEDIA GROUP doo Beograd (Stari
grad) из Београда, заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске
управе града Краљева под бројем 139/22, 31.03.2022. године, конкурисао је са
предлогом пројекта „Родно одговорна политика града Краљева“. Укупна вредност
пројекта је 1.312.540,00 динара, од чега су 1.032.640,00 динара средства за која
се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе.
На основу члана 18. Критеријума за оцену пројеката, из става 1, тачка 1,
пројекат је идентификовао и јасно дефинисао потребе циљних група и заступа
елементе новинарско-истраживачког приступа. Коришћењем стручних и
професионалних референци биће усаглашени предложени циљеви пројекта.
Индикатори мерљивости омогућавају
праћење реализације пројекта. План
реализације је изводљив и разрађен.
Пројекат се одбија за тражени износ од 1.032.640,00 динара, а предлаже се
износ од 500.000,00 динара. Подносилац пројекта је дужан да достави
ревидирани буџет и трошкове прилагоди предложеном износу.
16.
Подносилац пријаве ЈЕЛЕНА ЛЕШЕВИЋ ПР Продукција тв
програма и маркетинг агенција ИНФО ПЛУС АДРАНИ, Краљево, заведена у
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем
139/22, 31.03.2022. године, конкурисала је са предлогом пројекта „Моравски
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коридор - утицај на друштво и животну средину Града Краљева“. Укупна вредност
пројекта је 1.223.640,00 динара, од чега су 950.000,00 динара средства за која се
аплицира из буџета јединице локалне самоуправе.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из јавног позива.
Заступљен је иновативни елемент и новинарско истраживачки приступ. Јасно су
идентификоване
и
дефинисане
потребе
циљних
група.
Буџет
је
предимензиониран, па је став Комисије да се пројекат подржи износом од
505.000,00 динара, а да подносилац достави ревидирани буџет прилагођен
предложеним средствима.
17.
Подносилац пријаве СОЊА ЦВЕТКОВИЋ ПР ПРОДУКЦИЈА ТВ
ПРОГРАМА И МАРКЕТИНГ АГЕНЦИЈА СЕЛОС КРАЉЕВО, из
Краљева,
заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева
под бројем 139/22, 31.03.2022. године, конкурисала је са предлогом пројекта
„Како остварити добре услове рада и живота на селу“. Укупна вредност пројекта
је 1.024.000,00 динара, од чега су 732.000,00 динара средства за која се аплицира
из буџета јединице локалне самоуправе.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива. У
пројекту нису јасно идентификовани и дефинисани проблеми циљне групе.
Упитна је и мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације
пројекта. Број медијских садржаја и буџет пројекта су предимензионирани у
односу на пројектне активности, па је став Комисије да се наведени пројекат
подржи износом од 210.000,00 динара а подносилац достави ревидирани буџет
прилагођен предложеним средствима.
18.
Подносилац пријаве DIGITAL MEDIA NETWORK DOO BEOGRAD/
ZVEZDARA doo Beograd , из Београда, заведена у Одељењу за друштвене
делатности Градске управе града Краљева под бројем 139/22 дана 31.03.2022.
године, конкурисао је са предлогом пројекта „24 седам: Краљево“. Укупна
вредност пројекта је 2.500.000,00 динара, од чега су 2.000.000,00 динара средства
за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у
складу је са критеријумима из чл. 18, став 1. и 2. Правилника, и то: мером у којој је
пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног
информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и
етичким стандардима. У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност
подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, посебну
вредност пројекту дају елементи кроз тематске приказе проблема, разноврсност,
детаљна разређеност и значајна тема за развој друштвене заједнице и
информисање становништва. Детаљно су разрађене пројектне активности. План
реализације и резултати указују на квалитет пројекта, његову одрживост и
допринос информисању целокупне заједнице.
У складу са чланом 18. став 1. и 4, алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и
оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном
износу од 2.000.000,00 динара, већ у износу од 500.000,00 динара, те је стога
подносилац пројекта у обавези да прилагоди своје трошкове у ревидираном
буџету.
19.
Подносилац пријаве IN-MEDIA. NET ИВАН НИКОЛИЋ ПР из Чачка,
заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева
под бројем 139/22 дана 31.03.2022. године, конкурисао је са предлогом пројекта
„Средњовековни манастири и нестварне природне лепоте: Град Краљево као
изузетна туристичка дестинација у Србији“. Укупна вредност пројекта је
1.200.000,00 динара, од чега су 960.000,00 динара средства за која се аплицира
из буџета јединице локалне самоуправе.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за
учешће на Конкурсу. Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју
људских права и истинитом, непристарсном, правовременом и потпуном
информисању грађана, што у потпуности одговара намени конкурса и јавном
интересу дефинисаним чланом 15. Закона. Пројекат „Средњовековни манастири и
нестварне природне лепоте: Град Краљево као изузетна туристичка дестинација у
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Србији“ доприноси вишем степену информисања житеља града Краљева, с
обзиром на то да је тема историјског, духовног и туристичког богатства значајна
за становнике овог краја. (члан 18. став 2. тачка 2. алинеје 2. и 4. Правилника).
Активности су добро планиране у сладу са очекиваним резултатима и потребама
циљне групе, што је у складу са чланом 18. став 2. тачка 2. алинеја 1.
Правилника.
Комисија је донела одлуку да се за његову реализацију определе средства у
износу од 400.000,00 динара. Подносилац пројекта је у обавези да прилагоди
своје трошкове у ревидираном буџету.
Комисија није предложила расподелу средства за следеће пројекте:
Редни
број

Издавач медија

Назив пројекта

1.

МУЛТИКУЛТУРА СРБИЈЕ, Мала
Врбница код Крушевца

„Прошлост, садашњост и
будућност Руса у
Краљеву“

2.

САВЕЗ СРБА ИЗ РЕГИОНА, из
Новог Београда

„Српско коло Краљево“

3.

ПРЕДУЗЕЋЕ КОНЗУМ ЛАВ доо
УЖИЦЕ

„Мапирање развојних
потенцијала на територији
града Краљева“

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Привредно друштво за
изнајмљивање и дистрибуцију
филмова РТВ ИБМ доо Краљево
ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАТИЧКИ
ИНЖЕЊЕРИНГ И
ПРОЈЕКТОВАЊЕ ДОО из
Краљева
ЗОРАН НИКОЛИЋ ПР ИНТЕРНЕТ
ИЗДАВАЊЕ И ИСТРАЖИВАЊЕ
ЈАВНОГ МЊЕЊА КВ НОВОСТИ
КРАЉЕВО
ДРАГАН НЕДИЋ ПР Производња
и емитовање телевизијског
програма PROMEDIA SOLUTIONS
KRALJEVO
ДРАГАН НЕДИЋ ПР Производња
и емитовање телевизијског
програма PROMEDIA SOLUTIONS
KRALJEVO
ДНЕВНИК – ПОЉОПРИВРЕДНИК
акционарско друштво за новинско
издавачку делатност Нови Сад

друштво „ГЗС“ доо из
10. Привредно
Чачка

„НЕТ – ГЕНЕРАЦИЈА“
„Вршњачко насиље - од
породице до школе, сви су
одговорни“
„Како ће се користити
сунчева енергија у
Краљеву?“
„Трагом судбине“

„Будућност Краљева“
„Здрава пољопривредна
производња – здрава
животна средина и
становништво у Краљеву“
„Зашто је долина Ибра рај
за туристе и шта је још у
туристичкој понуди
Краљева?“

11. РАДИО ВАЉЕВО доо

„Млади мењају свет“

Предузеће за информисање и
12. маркетинг IN NETWORK
SOLUTION DOO из Београда

„И ми имамо право на
нормалан живот“
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МАКЕДОНСКО УДРУЖЕЊЕ
13. НОВИНАРА МАК ИНФО из
Панчева

„Македонска манџа у
Краљеву“

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА
14. ИНЖЕЊЕРИНГ ТРГОВИНУ И
УСЛУГЕ ЕЛИПСА ДОО КРАЉЕВО

„Бирам исправно“

ТЕЛЕМАРК ДОО из
15. ТЕЛЕВИЗИЈА
Чачка

„Културна баштина,
богатство које се мора
чувати“

СНЕЖАНА ДЕСПОТОВИЋ ПР
16. Маркeтинг агенција WEST MEDIA
PRESS Ужице

Моја перспектива у
Краљеву“

Компанија „Новости“ АД из
17. НИД
Београда
МИЛАН ШТАВЉАНИН ПР
АУДИО
18. ПРОИЗВОДЊА
ВИЗУЕЛНИХ ПРОИЗВОДА
FILMAX PRODUKCIJA Краљево

„Лако до посла“

МЕДИА МАРКЕТ доо из
19. ХЕДОНИК
Београда

„Утицај климатских
промена на пољопривреду
Краљева и Рашког округа“

Привредно друштво за
обезбеђивање права и
20. дистрибуцију аудио визуелних
производа MONDO INC DOO
Beograd

„Краљево – прилике за
развој женског
предузетништва“

ADRIA MEDIA MAGAZINE doo из
21. Београда

„Манастир Жича – колевка
традиције“

„Краљево из угла
екологије“

У складу са чланом 22. став 9. Правилника, Комисија даје следеће
образложење за неприхватање пројеката:
1. Подносилац пријаве „Мултикултура Србије“, Мала Врбница, Град
Крушевац, Мала Врбница ББ Мала Врбница код Крушевца, 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 2. Правилника, и
то: мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким
медијским стандардима.
Наведени индикатори нису адекватни јер нису мерљиви. План реализације
није довољно добро разрађен, тако да нема гаранције за реалну изводљивост
истог (члан 18, став 1, тачка 2, алинеја 3. и став 1. тачка 3, алинеја 1.
Правилника). У пројекту нису јасно идентификовани реални проблеми и потребе
циљне групе. Усклађеност планираних активности са циљевима и очекиваним
резултатима није на потребном нивоу. Из наведених разлога, предлог Комисије је
да се пројекат не подржи.
2. Подносилац пријаве Савез Срба из региона, Отона Жупанчића 14 11070
Нови Београд, конкурисао је са пројектом „Српско коло Краљево“. Укупна
вредност пројекта је 400.500,00 динара, од тога сопствени приходи износе
95.500,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне
самоуправе износе 305.000,00 динара. Наведени пројекат је у складу са наменом
средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумом из члана 18. став 2.
Правилника, и то: мером пружања веће гаранције привржености професионалним
и етичким медијским стандардима.
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Увидом у пројектне активности којима се апликант бави у опису свог
пројекта, број и врсту планираних медијских садржаја као и у остале наводе из
пријаве на конкурс (члан 18. тачка 1. алинеје 1. и 2.), Комисија закључује да се
јавни интерес у области јавног информисања на територији града Краљева у
2022. години не би остварио, те стога предлаже да се медијски пројекат не
подржи.
3. Подносилац пријаве Предузеће Конзум Лав ДОО, Омадинска бб 31000
Ужице, конкурисало је са пројектом „Мапирање развојних потенцијала на
територии града Краљева“. Укупна вредност пројекта је 3.014.000,00 динара, од
тога сопствени приходи износе 1.514.000,00 динара, а средства за која се
аплицира из буџета јединице градске управе износе 1.500.000,00 динара.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива и у складу
је са критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања веће
гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
Пројекту недостаје заступљеност иновативног елемента и заступљеност
новинарског истраживачког приступа, а упитан је и степен утицаја пројекта на
квалитет информисања примарних и секундарних циљних група (члан 18, став 1,
тачка 1, алинеја 5. и став 1. тачка 2, алинеја 2. Правилника). Предлог Комисије је
да овај пројекат буде одбијен.
4. Подносилац пријаве Привредно друштво за за изнајмљивање и
дистрибуцију фимова РТВ ИБМ ДОО Краљево 4. Краљевачки батаљон 15/1/2
Краљево 36000 Краљево конкурисало је са пројектом „Нет – Генерација“. Укупна
вредност пројекта је 2.189.900,00 динара, од тога сопствени приходи износе
1.318.300,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне
самоуправе износе 871.600,00 динара. Наведени пројекат је у складу са наменом
средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумом из члана 18. став 2.
Правилника, и то: мером пружања веће гаранције привржености професионалним
и етичким медијским стандардима.
Пројекту недостаје заступљеност иновативног елемента и заступљеност
новинарског истраживачког приступа, а упитан је и степен утицаја пројекта на
квалитет информисања примарних и секундарних циљних група (члан 18, став 1,
тачка 1, алинеја 5. и став 1. тачка 2, алинеја 2. Правилника). Предлог Комисије је
да овај пројекат буде одбијен.
5. Подносилац пријаве Центар за информатички инжењеринг и
пројектовање ДОО, Топлице Милана 6 36000 Краљево конкурисао је са
пројектом „Вршњачко насиље – од породице до школе сви су одговорни“. Укупна
вредност пројекта је 813.000,00 динара. Од тога сопствени приходи износе
183.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице града
износе 0,00 динара. Апликант наводи да очекује приходе од републичког буџета
у висини од 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 2.
Правилника, и то: мером пружања веће гаранције привржености професионалним
и етичким медијским стандардима.
Увидом у предложени буџет пројекта, Комисија закључује да апликант не
потражује средстава предвиђена Конкурсом за суфинансирање пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града
Краљева у 2022. години од Градске управе, већ предвиђа приходе из буџета
Републике. Комисија предлаже да због погрешно попуњеног буџета овај пројекат
буде одбијен.
6. Подносилац пријаве Зоран Николић ПР Интернет издање и
истраживање јавног мњења КВ Новости Хероја Маричића бр 107/23 36000
Краљево конкурисао је са пројектом „Како ће се користити сунчева енергија у
Краљеву?“. Укупна вредност пројекта је 499.000,00 динара, од тога сопствени
приходи износе 104.000,00 а средства за која се аплицира из буџета града износе
395.000,00 динара. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног
позива и у складу је са критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то:
мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким
медијским стандардима.
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Тема пројекта је важна и актуелна, а пројекат је оригиналан и иновативан.
Међутим, апликант не наводи мерљивост индикатора који омогућавају праћење
реализације пројекта, нити на други начин сем „популаран и разумљив“ не описује
како ће произвести садржај за постављање на порталу. Поред овог, апликант у
буџету пројекта не наводи ангажовање новинара или другог лица које ће се
бавити предложеном темом, већ позиције плаћања оставља за менаџера
пројекта, сниматеља и веб и графичког дизајнера. Комисија предлаже да се
медијски пројекат не подржи.
7. Подносилац пријаве Драган Недић ПР Производња и емитовање
телевизисјког програма PROMEDIA - SOLUTIONS Краљево, Ибарска бр. 20
36000 Краљево, конкурисао је са пројектом „Трагом судбине“. Укупна вредност
пројекта је 3.615.296,00 динара, од тога сопствени приходи износе 1.933.096,00
динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе
износе 1.682.200,00 динара. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава
из Јавног позива и у складу је са критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и
то: мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким
медијским стандардима.
Међутим, апликант је циљне групе прешироко поставио, а упитан је и
индикатор мерљивости који омогућава праћење реализације пројекта. Потребе
циљних група су прешироко постављене, нема ни заступљености иновативног
елемента у пројекту, а део који се односи на умрежавање телевизија и портала
није прецизно описан, те се тако стиче утисак да ће га слабо или недовољно
размети група особа са инвалидитетом коју апликант помиње у више наврата.
Такође, апликант пројектује реализацију пројекта у периоду од нешто више од 8
месеци, док у буџету предвиђа оперативни трошак за време од 11 месеци па
Комисија препознаје непознавање пројектовања и трошкова код апликанта и
закључује да је буџет пројекта предимензиониран. Из наведених разлога, предлог
је да се пројекат не подржи.
8. Подносилац пријаве, Драган Недић ПР Производња и емитовање
телевизисјког програма PROMEDIA - SOLUTIONS Краљево, Ибарска бр. 20
36000 Краљево, конкурисао је са пројектом „Будућност Краљева“. Укупна
вредност пројекта је 9.510.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе
5.000.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне
самоуправе износе 4.510.00,00 динара. Наведени пројекат је у складу са наменом
средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумом из члана 18. став 2.
Правилника, и то: мером пружања веће гаранције привржености професионалним
и етичким медијским стандардима.
Комисија уочава да је број планираних медијских садржаја претеран и
увећан. Циљ пројекта је прешироко постављен, без заступљености иновативног
елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа. Из наведених разлога,
предлог је да се пројекат не подржи.
9. Подносилац
пријаве
DNEVNIK-POLJOPRIVREDNIK
AKCIONARSKO
DRUŠTVO ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST NOVI SAD, Булевар
Ослобођења 81, Нови Сад, конкурисао је са пројектом „Здрава пољопривредна
производња – здрава животна средина и становништво у Краљеву“. Укупна
вредност пројекта је 1.500.000,00 динара. Од тога сопствени приходи износе
300.000,00 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 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције привржености
професионалним и етичким медијским стандардима.
Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1.
Правилника: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари
јавни интерес у области јавног информисања. Наиме, у пројекту нису јасно
индентификовани реални проблеми и потребе циљне групе, усклађеност
планираних активности са циљевима и очекиваним резултатима није на
потребном нивоу. Наведени индикатори нису адекватни јер нису мерљиви, план
реализације није довољно добро разрађен, тако да нема гаранције за реалну
изводљивост истог, док је предложени буџет предимензиониран, предложени
трошкови делом непотребни, а другим делом неоправдано високи. Из наведених
разлога, предлог је да се пројекат не подржи.
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10. Подносилац пријаве Привредно друштво „ГЗС“ ДОО, Жупана
Страцимира 9/1 32000 Чачак, конкурисало је са пројектом „Зашто је долина Ибра
рај за туристе и шта је још у туристичкој понуди Краљева“. Укупна вредност
пројекта је 1.232.500,00 динара, од чега сопствени приходи износе 246.500,00
динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе
износе 986.000,00 динара. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава
из Јавног позива и у складу је са критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и
то: мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким
медијским стандардима.
Опис пројекта је нејасан, са превише наведених тема у којима није
наведена сврха. Значај циљева и циљне групе су нејасно постављени, буџет је
предимензиониран у односу на број медијских садржаја, те стога Комисија
предлаже да се наведени медијски пројекат не подржи.
11. Подносилац пријаве Радио Ваљево ДОО, Мекензијева 79, 6. спрат 11000
Београд, конкурисао је са пројектом „Млади мењају свет“. Укупна вредност
пројекта је 5.176.000,00 динара, од чега сопствени приходи износе 1.818.000,00
динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе
износе 3.358.000,00 динара. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава
из Јавног позива и у складу је са критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и
то: мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким
медијским стандардима.
Пројекат „Млади мењају свет“ није усклађен са реалним потребама циљних
група, упитан је и утицај на квалитет информисања циљних група, које су
прешироко постављене (члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 3. и став 1. тачка 1.
алинеја 1. Правилника). Индикатори који омогућавају праћење пројекта нису
мерљиви. Буџет је предимензиониран, а упитан је и степен финансијске
одрживости пројекта (члан 18. став 1. тачка 2. алинеја 5. Правилнника). Комисија
предлаже да се наведени медијски пројекат не подржи.
12. Подносилац пријаве Предузеће за информисање и маркетинг IN
NETWORK SOLUTIONS ДОО Београд, Мекензијева 79, 6. спрат 11000 Београд,
конкурисало је са пројектом „И ми имамо право на норамалан живот“. Укупна
вредност пројекта је 6.677.500,00 динара. Oд тога сопствени приходи износе
3.399.500,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета јединице локалне
самоуправе износе 3.278.000,00 динара. Наведени пројекат је у складу са
наменом средстава из Јавног позива и у складу је са критеријумом из члана 18.
став 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције привржености
професионалним и етичким медијским стандардима.
У пројекту се не показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним
активностима, те није евидентна економска оправданост предлога буџета у
односу на циљ и предложене пројектне активности (члан 18. став 2. тачка 4.
алинеја 2. Правилника). Индикатори који омогућавају праћење реализације
пројекта нису довољно мерљиви (члан 18. став 2. тачка 2. алинеја 3. Правилника).
Комисија предалаже да се наведени медијски пројекат не подржи.
13. Подносилац пријаве МАКЕДОНСКО УДРУЖЕЊЕ НОВИНАРА МАКИНФО, заведене у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града
Краљева под бројем 139/22 31.03.2022. године, конкурисало је са предлогом
пројекта „Македонска манџа у Краљеву“. Укупна вредност пројекта је 574.585,00
динара, од чега су 398.085.,00 динара средства за која се аплицира из буџета
јединице локалне самоуправе.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за
учешће на конкурсу за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса
у области јавног информисања на територији града Краљева, али наведени
пројекат нијје усклађен са реалним проблемима, потребама и приоритетима
циљних група, имајући у виду да на целом подручју града Краљева, по
последњем попису, има мање од 300 Македонаца. Број медијских садржаја у
односу на планирани буџет је предимензиониран, па је став Комисије да се овај
пројекат не подржи.
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14. Привредно друштво за инжењеринг трговину и услуге Елипса доо,
конкурише са пројектом под називом „Бирам исправно“, укупне вредности од
1.300.000,00 динара. Од тога сопствени приходи износе 400.000,00 динара, а
средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе
900.000,00 динара. Документација поднета уз пријаву на конкурс је уредна и
потпуна. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Конкурса и са
критеријумима из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника и то: „мером пружања
веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским
стандардима“.
Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1.
тачка 1. Правилника и то: мере у којима је предложена пројектна активност
подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат није
усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 4, тачка 2. алинеја 1. и алинеја 4,
и тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника. Наиме, у пројекту нису јасно
идентификовани и дефинисани проблеми и потребе циљне групе односно
грађана града Краљева, неадекватна је усклађеност планираних активности са
циљевима који нису прецизно и мерљиво дефинисани, очекиваним резултатима и
потребама циљних група. Разрађеност и изводљивост плана реализације
пројекта није на потребном нивоу, неадекватна је прецизност и разрађеност
буџета пројекта, оперативни трошкови су нереални, те нема потребне
усклађености предвиђених трошкова са пројектним активностима. Конкурсна
комисија предлаже да се наведени пројекат не подржи.
15. Телевизија Телемарк доо Чачански партизански одред 2ц, конкурише за
пројекат под називом „Културна баштина, богатство које се мора чувати“, укупне
вредности које није наведено у пријави, док је у буџету пројекта наведена укупна
вредност пројекта 2.456.900,00 динара, од чега су 1.233.800,00 динара средства
подносиоца пријаве, а 1.223.100,00 динара средства за која се аплицира из
буџета јединице локалне самоуправе. Документација поднета уз пријаву на
конкурс је уредна и потпуна. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава
из Конкурса и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. тачка 2.
Правилника и то: „мером пружања веће гаранције привржености професионалним
и етичким медијским стандардима“. Међутим, пројекат у целости не испуњава
критеријум из члана 18. став 1. тачка 1. Правилника и то: „мере у којима је
предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области
јавног информисања“.
Пројекат није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 4, тачка 2.
алинеја 1. и алинеја 4, тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника. Наиме, у пројекту нису
јасно идентификовани и дефинисани проблеми и потребе циљне групе односно
грађана града Краљева. Неадекватна је усклађеност планираних активности са
циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група. Разрађеност и
изводљивост плана реализације пројекта није на потребном нивоу, неадекватна је
прецизност и разрађеност буџета пројекта, те нема потребне усклађености
предвиђених трошкова са пројектним активностима. У пројекту се наводи да ће се
анкете вршити у Ужицу и промоција културне баштине и синергије културе и
образовања у Ужицу. Конкурсна комисија предлаже да се наведени пројекат не
подржи.
16. СНЕЖАНА ДЕСПОТОВИЋ ПР МАРКЕТИНГ АГЕНЦИЈА WEST MEDIA
PRESS UŽICE Милована Глишића 32 31000 Ужице конкурише за пројекат под
називом „Моја перспектива у Краљеву“, укупне вредности од 752.000,00 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.
Документација поднета уз пријаву на конкурс је потпуна. Наведени пројекат је у
складу са наменом средстава из Конкурса и са критеријумима из члана 18. став 1.
тачка 2. Правилника и то: „мером пружања веће гаранције привржености
професионалним и етичким медијским стандардима“.
Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1.
тачка 1. Правилника и то: „мера у којима је предложена пројектна активност
подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања“. Пројекат није
усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 4, тачка 2. алинеја 1. и алинеја 4,
тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника. У пројекту нису јасно идентификовани и
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дефинисани проблеми и потребе циљне групе, односно грађана града Краљева,
неадекватна је усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним
резултатима и потребама циљних група, разрађеност и изводљивост плана
реализације пројекта није на потребном нивоу. Неадекватна је прецизност и
разрађеност буџета пројекта, те нема потребне усклађености предвиђених
трошкова са пројектним активностима. Конкурсна комисија предлаже да се
наведени пројекат не подржи.
17.
НИД Компанија ,,Новости“ Трг Николе Пашића 7 11000 Београд,
конкурише са пројектом под називом „Лако до посла“, укупне вредности од
922.000,00 динара, од чега сопствени приходи износе 200.000,00 динара, а
средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе
722.000,00 динара. Документација поднета уз пријаву на конкурс је уредна и
потпуна. Конкурсна комисија сматра да у пројекту „Лако до посла“ у сфери
запошљавања не постоји ни једна карактеристика везана за запошљавање која се
везује за град Краљево. Такође, нису добро дефинисане циљне групе и циљеви
пројекта (члан 18. став 2. тачка 1. алинеје 3. и 4. Правилника). Није успостављена
корелација између резултата и индикатора резултата пројекта (члан 18. став 2.
тачка 2. алинеја 3. Правилника). Конкурсна комисија предлаже да се наведени
пројекат не подржи.
18.
MILAN ŠTAVLJANIN PR PROIZVODNJA AUDIO-VIZUELNIH PRIZVODA
FILMAX PRODUKCIJA KRALJEVO конкурише за пројекат под називом „Краљево
из угла екологије“, укупне вредности од 2.116.000,00 динара, од чега сопствени
приходи износе 465.520,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета
јединице локалне самоуправе износе 1.650.450,00 динара. Документација
поднета уз пријаву на конкурс је уредна и потпуна. Конкурсна комисија сматра да
у пројекту „„Краљево из угла екологије“ у делу значаја пројекта и идентификација
проблема у вези са овом темом буџет пројекта није довољно прецизан и
разрађен. Нејасна је мерљивост резултата и индикатора резултата којима се
остварују циљеви пројекта (члан 18. став 2. тачка 1. алинеје 2, 3. и 4, као и тачка
2. алинеје 2, 3, 4. и 5, као и тачка 4. алинеја 2). Конкурсна комисија предлаже да
се наведени пројекат не подржи.
19. ХЕДОНИК МЕДИА МАРКЕТ доо Београд – Савски венац, Савска 15,
конкурисао је са пројектом под називом „Утицај климатских промена на
пољопривреду Краљева и Рашког округа“, укупне вредности од 1.000.000,00
динара. Од тога сопствени приходи износе 200.000,00 динара, а средства за која
се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе износе 800.000,00 динара.
Документација поднета уз пријаву на конкурс је уредна и потпуна. Конкурсна
комисија сматра да у пројекту „„Утицај климатских промена на пољопривреду
Краљева и Рашког округа“ у делу значаја пројекта и индетификације проблема
није узета у обзир ни једна карактеристика града Краљева у вези са овом темом.
Буџет пројекта није довољно прецизан и разрађен. Нејасна је мерљивост
резултата и индикатора резултата којима се остварују циљеви пројекта. (члан 18.
став 2. тачка 1. алинеје 2, 3. и 4, као и тачка 2. алинеје 2, 3, 4. и 5, као и тачка 4.
алинеја 2). Конкурсна комисија предлаже да се наведени пројекат не подржи.
20. Подносилац пријаве Привредно друштво за обезбеђивање права и
дистрибуцију аудио визуелних производа MONDO INC DOO BEOGRAD
(Стари град) из Београда, заведена у Одељењу за друштвене делатности
Градске управе града Краљева под бројем 139/22 дана 31.03.2022. године,
конкурисало је са предлогом пројекта „Краљево - прилике за развој женског
предузетништва“. Укупна вредност пројекта је 1.051.000,00 динара, од чега су
690.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне
самоуправе.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива.
Међутим, став Комисије је да су упитни неопходни ресурси за реализацију
пројекта (члан 18. став 3. алинеја 2. Правилника) као и да је упитна мерљивост
индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта (члан 18. став 2.
алинеја 3. Правилника). Број медијских садржаја у односу на буџет је
предимензиониран. Став Комисије је да наведени пројекат не подржи.
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21. Подносилац пријаве ADRIA MEDIA MAGAZINE doo Beograd (Стари град)
из Београда, заведене у Одељењу за друштвене делатности Градске управе
града Краљева под бројем 139/22 дана 31.03.2022. године, конкурисао је са
предлогом пројекта „Манастир Жича - колевка традиције“. Укупна вредност
пројекта је 454.622,00 динара, од чега су 345.000,00 динара средства за која се
аплицира из буџета јединице локалне самоуправе.
Буџет пројекта у односу на број медијских садржаја је предимензиониран. У
пројекту нема заступљеног иновативног елемента и новинарско истраживачког
приступа (члан 18. став 1. тачка 1. алинеја 5. Правилника). Упитна је и мерљивост
индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта (члан 18. став 1.
тачка 2. алинеја 3. Правилника). Став Комисије је да се наведени пројекат не
подржи.
Имајући у виду наведено, а на основу Предлога о расподели средстава са
образложењем Комисије за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса
у области јавног информисања, заведеног у Кабинету градоначелника града
Краљева под бројем 1113/22 дана 28.04.2022. 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.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА
Број: 011-146/2022-I
Датум: 12. 05. 2022. године
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог

Доставити:
-

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