
На основу члана 25. став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Службени глласник 

Републике Србије“број 83/2014) и чллана 24. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у облласти јавног информисања („Службени гласник Републике 

Србије“број 16/2016), 

Градоначелник града Крушевца,дана 20.03.2018.године донео је 

РЕШЕЊЕ 

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА ПРОЈЕКТЕ КОЈИМА СЕ 

ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2018.ГОДИНУ 

I 

Овим Решењем утврђује се расподела средстава за суфинансирање пројеката-производња медијских 

садржаја од јавног интереса у области јавног информисања за 2018.годину,а у оквиру Одлуке о 

буџету града Крушевца за 2018.годину,програм 13,програмска активност 1201-0004,позиција 

122,функција 830,економска класификација 423449,по расписаном Јавном позиву за учешће на 

конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања за 2018.годину,од 23.01.2018.године (у даљем тексту:Конкурс),у укупном износу од 

15.650.000,00 динара. 

Средства су појединачно одобрена на следећи начин: 

1.Албос д.о.о.Крушевац – портал                                                                      350.000,00 

   

2.Албос д.о.о. Крушевац – новине град                                                          1.000.000,00 

 

3.“Helloanimation“  - Ниш                                                                                   175.000,00 

 

4. РТК д.о.о. Крушевац – интернет портал                                                       500.000,00 

 

5.. РТК д.о.о. Крушевац – телевизија                                                              7.000.000,00 

 

6. РТК д.о.о. Крушевац – радио                                                                       1.975.000,00 

 

7. Дискос д.о.о. Александровац                                                                          250.000,00 

 

8. РТВ Рубин д.о.о. Крушевац                                                                            450.000,00 

 

9. Пахуљица тим Крушевац                                                                                250.000,00 

 

10. ADD Production Крушевац                                                                         1.700.000,00 

 

11. Српска научна телевизија – Београд                                                            100.000,00 

 

12. Канал 12 – 037 – Крушевац                                                                        1.100.000,00 

 

13. Агенција ЛОТИС – Крушевац                                                                      100.000,00  

 



14. Лига за истраживачко новинарство – Крушевац                                          100.000,00 

 

15. Видео продукција и фотографске услуге Груја – Крушевац                       100.000,00 

 

16. ЦИНК – Крушевац                                                                                           250.000,00 

 

17.УГ „Ластавица“                                                                                                 250.000,00 

 

II 

На основу овог Решења са сваким учесником конкурса који је добио средства за суфинансирање 

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2017.годину наведеним 

у предходној тачки,биће закључен одговарајући уговор. 

 

III 

Ово Решење објавити на веб-сајту града Крушевца www.krusevac.rs и доставити сваком учеснику 

конкурса у електронској форми. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Градоначелник града Крушевца расписао је Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање 

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2018.годину,који је 

објављен 02.02.2018.године на веб сајту града Крушевца www.krusevac.rs и листу „Град“Крушевац,а 

на основу Одлуке о расписивању конкурса бр.022-10/17 од 22.01.2018.године. 

Благовремено је приспело 30 пријава и то: 

1.Дневне новине АЛО д.о.о.Београд 

2.Радио телевизија“Belle Amie“ Ниш – телевизија 

3.УГ Ластавица - Крушевац 

4.Silvija Slaming Cuzovic PR na veb sajtovima Arandjelovac 

5.Албос д.о.о.Крушевац - портал 

6.Албос д.о.о. Крушевац – новине град 

7.“Helloanimation“  - Ниш 

8. „ Zen media„ Крушевац 

9.  „Планета продукција“ Крушевац 

10. РТК д.о.о. Крушевац – интернет портал 

11. РТК д.о.о. Крушевац - телевизија 

12. РТК д.о.о. Крушевац - радио 

13. Дискос д.о.о. Александровац 

14. РТВ Рубин д.о.о. Крушевац 

15. Пахуљица тим Крушевац 

16. ADD Production Крушевац 

17. ПР Албатрос продукција - Крушевац 

http://www.krusevac.rs/


18. Новости дана.РС д.о.о. - Ниш 

19. Синдикат новинара Србије - Београд 

20. Српска научна телевизија - Београд 

21. RTV “Belle amie“д.о.о. Ниш - радио 

22. Канал 12 – 037 - Крушевац 

23. Институт за одрживи развој и заштиту животне средине ЕКО лист – Нови Сад 

24. Adria Media Group d.o.o. - Београд 

25. Агенција ЛОТИС - Крушевац 

26. RTV “Belle amie“д.о.о. Ниш - портал 

27. Лига за истраживачко новинарство – Крушевац 

28. Видео продукција и фотографске услуге Груја - Крушевац 

29. Invictus media d.o.o. - Београд 

30. ЦИНК - Крушевац 

 

На основу члана 19. и 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања („Службени глласник Републике Србије“ број 16/2016), 

Градоначеллник града Крушевца је својим Решењем 022-50/18 од 23.02.2018.године,формирао 

комисију за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 

2018.годину који се финансирају из буџета града Крушевца (у даљем тексту:Комисија). 

 

Наведена Комисија је дана 14.03.2018.године извршилла оцену пројеката поднетих на основу 

расписаног Јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања за 2018.годину, па је утврдила да 17 пријава испуњава 

критеријуме наведене Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања и Јавним позивом за ушешће на конкурсу за суфинансирање пројеката 

за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2018. годину а да 13 пријава не 

испуњава ове критеријуме. 

 

Комисија је прилликом оцењивања наведених пројеката пошла од критеријума за оцену пројеката 

утврђених Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области 

јавног информисања и специфичним критеријумима који су наведени у Јавном позиву: 

 

Предлози Комисије о додели средстава из буџета града Крушевца саставни су део записника 

Комисије од 16.03.2018.године и исти је достављен Градоначелнику града Крушевца на даље 

поступање,у складу са члановима 24. и 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени 

гласник Републике Србије“број 83/2014) члановима 19. и 24. Правилника о суфинансирању 

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник 

Републике Србије“ број 16/2016) и Јавним позивом за учешће на конкурсу за суфинансирање 

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2018.годину. 

 

Пријаве које испуњавају наведене критеријуме: 

 

1.Албос д.о.о.Крушевац - портал 

2.Албос д.о.о. Крушевац – новине град 

3.“Helloanimation“  - Ниш 

4. РТК д.о.о. Крушевац – интернет портал 

5.. РТК д.о.о. Крушевац - телевизија 



6. РТК д.о.о. Крушевац - радио 

7. Дискос д.о.о. Александровац 

8. РТВ Рубин д.о.о. Крушевац 

9. Пахуљица тим Крушевац 

10. ADD Production Крушевац 

11. Српска научна телевизија - Београд 

12. Канал 12 – 037 - Крушевац 

13. Агенција ЛОТИС - Крушевац 

14. Лига за истраживачко новинарство - Крушевац 

15. Видео продукција и фотографске услуге Груја - Крушева 

16. ЦИНК – Крушевац 

17.УГ „Ластавица“ 

 

Пријаве наведених издавача медија и продукције испуњавају критеријуме утврђене Правилником о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања,односно 

специфичне критеријуме из Јавног позива,као и мере у којој је предложена пројектна активност 

подобна да оствари јавни интерес у облласти јавног информисања и мере пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. 

Пријаве које не испуњавају наведене критеријуме: 

 

1.Дневне новине АЛО д.о.о.Београд 

2.Радио телевизија“Belle Amie“ Ниш – телевизија 

3.Silvija Slaming Cuzovic PR na veb sajtovima Arandjelovac 

4. „ Zen media„ Крушевац 

5.  „Планета продукција“ Крушевац 

6. ПР Албатрос продукција - Крушевац 

7. Новости дана.РС д.о.о. - Ниш 

8. Синдикат новинара Србије - Београд 

9. RTV “Belle amie“д.о.о. Ниш - радио 

10. Институт за одрживи развој и заштиту животне средине ЕКО лист – Нови Сад 

11. Adria Media Group d.o.o. - Београд 

12. RTV “Belle amie“д.о.о. Ниш - портал 

13. Invictus media d.o.o. - Београд 

 

Пријаве наведених издавача медија и продукције не испуњавају критеријуме утврђене 

Правиллником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у облласти јавног 

информисања,односно специфичне критеријуме из Јавног позива,као и мере у којој је предложена 

пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мере 

пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима. 

 

Имајући у виду наведено,Градоначелник града Крушевца је на предлог Комисије за оцењивање 

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2017.годину а на основу 

члана 25. став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике 

Србије“број 83/14,58/15 и 12/16-аутентично тумачење) и члана 24. став 1. Правилника о 



суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања 

(„Службени глласник Републике Србије“ број 16/2016 одлучено као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења не може се изјавити жалба али се против 

истог може повести управни спор тужбом код Управног суда у Београду у року од 30 дана од дана 

пријема решења.Тужба се предаје Управном суду непосредно или путем поште у два примерка. 

 

 

                                           ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 

Јасмина Палуровић 

 

 

 

 


