


                                                                                                     ПРЕДЛОГ 
На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени 

гласник РС“, врој 83/14,58/18, и 12/16-др. пропис), члана 24. став 1. Правилника о 
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања („Службени гласник РС“, 16/16 и 8/17) и члана 63. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 7/18), на основу предлога 
Комисије за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у области 
јавног информисања на територији града Краљева у 2018. години, 

Градско веће града Краљева , на            седници одржаној          , донело је 
 

 
 

РЕШЕЊЕ 
 О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА ПРОЈЕКТЕ 

КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ 
ИНФОРМИСАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
I 

 

РАСПОДЕЉУЈу  СЕ средства опредељена Одлуком о буџету града 
Краљева за 2018. годину („Службени лист града Краљева“, број 32/17) намењена за 
суфинансирање пројеката у области јавног информисања на територији града Краљева, 
по респисаном Конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања на територији града у 2018. години Решењем Градског већа 
града Краљева број 011-62/218-I од 19.02.2018. године (у дањем тексту: Конкурс), у 
укупном износу од 14.250.000,00 динара, следећим подносиоцима пројекта: 

 
 
ТЕЛЕВИЗИЈА 
 

 
Ред. Бр. 

 
Подносилац пријаве 

 
Назив пројекта 

Износ предложених 
средстава у динарима 

 
1. 

 
Друштво са 
ограниченом 
одговорношћу 
КРАЉЕВАЧКА 
ТЕЛЕВИЗИЈА Краљево 

 
 
Узми живот у своје 
руке 

 
 

100.000,00 



 
2. 

Предузеће за 
издавачку делатност 
Радио и Телевизију 
МЕЛОС ДОО Краљево 

 
 

Мојих руку дело 

 
 

100.000,00 

 
3. 

Привредно друштво 
РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА 
КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ 
НОВОСТИ ДОО 
Конарево  

 
 
За напредно Краљево 

 
 

4.345.000,00 

 
 

РАДИО 
 

 
Ред. Бр. 

 
Подносилац пријаве 

 
Назив пројекта 

Износ предложених 
средстава у динарима 

 
1. 

 
 
Привредно друштво за 
инжењеринг трговину и 
услуге ЕЛИПСА ОД 
Краљево 

 
 
 
Глас против насиља 

 
 
 

130.000,00 

 
2. 

CIP Центар за 
информатички 
инжењеринг и 
пројектовање ДОО 
Краљево 

 
Вршњачко насиље на 
 друштвеним мрежама 

 
 

 
 
 

350.000,00 

 
3. 

Привредно друштво 
РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА 
КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ 
НОВОСТИ ДОО  

 
Спорт –оно што нас 
све спаја  

 
 

1.238.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 



НОВИНЕ 
 

 
Ред. Бр. 

 
Подносилац пријаве 

 
Назив пројекта 

Износ предложених 
средстава у динарима 

 
1. 

 
УДРУЖЕЊЕ САВЕЗ 
СРБА ИЗ РЕГИОНА  

 
Српско коло 

 
 

150.000,00 

 
2. 

Привредно друштво 
РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА 
КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ 
НОВОСТИ ДОО  

  
Приоритет- борба за 

наталитет 

 
 

1.285.000,00 

 
 
ПОРТАЛ 

 

 
Ред. Бр. 

 
Подносилац пријаве 

 
Назив пројекта 

Износ предложених 
средстава у динарима 

 
1. 

 
Јелена Лешевић, ПР 
Продукција тв 
програма и маркетинг 
агенција „ИНФО Плус“ 
Адрани из краљева 

 
Културно наслеђе 
града краљева- 
могућности и изазови 

 
510.000,00 

 
2. 

 
Новица Нешовић ПР 
Интернет издавање и 
маркетинг INFOPRESS 
036 Краљево 

 
Едукацијом до циља 

 
 
 

750.000,00 

 
3. 

Томисав Радовановић 
ПР Интернет издавање 
и агенција за визуелне 
комуникације ART 
Краљево 

 
 

Краљево јуче данас 
сутра 

 
 

400.000,00 



 
4. 

Зоран Николић ПР 
Интернет издавање и 
истарживање јавног 
мњења KV NOVOSTI 
Краљево 

 
Краљево уткано у 
основе нашег 
европског идентитета 

 
 

360.000,00 

 

5. 

Марина Миљковић-
Дабић ПР, Продукција 
PRIME-TIME Краљево 

Са друге стране 
огледала 

 
  

680.000,00 

 

6. 

Марјан Вучетић ПР 
Агенција за продукцију 
телевизијског програма 
MAXMARI 
PRODUCTION 
Краљево 

 
Развој пољопривреде у 
руралним подручјима 

 
 
             520.000,00 

 

7. 

Љубиша Лешевић, ПР 
АГЕНЦИЈА ЗА 
ПРОДУКЦИЈУ ТВ 
ПРОГРАМА И 
МАРКЕТИНГ „ОNLINE“ 
КРАЉЕВО 

 
Да видимо и чујемо 

 
 

345.000,00 
 

 

8. 

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 
ИНФОРМИСАЊЕ И 
МАРКЕТИНГ МРЕЖА 
РАДИО СТАНИЦА 
ТЕЛЕВИЗИЈА ПОРТАЛ 
„GLOBAL MEDIA 
BROADCAST“ ДОО 
БЕОГРАД 

 
Радуј се рђању 

 

 
 
             305.000,00 

 

9. 

ДАНИЕЛА ЋАЈИЋ 
ПР Продукција 
емитовање и 
производња реклама 
МАРКЕТИНГ ТВ ИН 
Краљево из  
Краљева 

 
Једнакост без 
предрасуда 

 
 

1.048.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОДУКЦИЈА 
 

 
Ред. Бр. 

 
Подносилац пријаве 

 
Назив пројекта 

Износ предложених 
средстава у динарима 

 
1. 

 

ТЕЛЕВИЗИЈА 
ТЕЛЕМАРК ДОО 
ЧАЧАК, 
СИНЂЕЛИЋЕВА ББ 
из Чачка 

 
„У фокусу медија“ 

 
700.000,00 

 
2. 

 

BLUMEN GROUP 
DOO из Београда   

 
Трајање, као пут 

успешне привреде и 
друштва 

 
 
 

419.000,00 

 
3. 

РАДОМИР МАТОВИЋ 
ПР АГЕНЦИЈА ЗА 
ПРОИЗВОДЊУ АУДИО 
ВИЗУЕЛНИХ 
САДРЖАЈА „RM 
PRODUCTION“ 
Кованлук 

 
Смањимо 

незапосленост 

 
 

515.000,00 

 

 

II 

       Градоначелник града краљева закључиће уговор са подносиоцима пројекта 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 Конкурсу за суфинансирање 
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на 
територији града Краљева у 2018. години Решењем број 011-62/2018-I од 
19.02.2018. године, који је објављен на веб-сајту града Краљева www.kraljevo.org и 
недељним новинама Ибарске новости дана 19.02.2018.  године. 
            Конкурс је био отворен до 19.03.2018.године. 



           Благовремено, до рока одређеног конкурсом, приспело је 43 пријава, и то 
следећих учесника: 

1. Силвија Сламинг Ћузовић ПР Рад на веб сајтовима из Аранђеловца 

за пројекат „Седам краљевачких чуда“, дана 28.03.2018.године заведена у 

Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 

211/2018.  

2. КРАЉЕВАЧКИ РАЗВОЈНИ ЦЕНТАР из Краљева за пројекат „Ко се и 

како бави напуштеним погонима некадашњих индустријских предузећа у 

Краљеву?“ дана 28.03.2018. године заведен у Одељењу за друштвене делатности 

Градске управе града Краљева под бројем 212/2018. 

3. МАРИНА МИЉКОВИЋ ДАБИЋ ПР ПРОДУКЦИЈА „PRIME TIME“ 

КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „ СА ДРУГЕ СТРАНЕ ОГЛЕДАЛА“ , дана  

28.03.2018. године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе 

града Краљева под бројем 213/2018 

4.    СИНДИКАТ НОВИНАРА СРБИЈЕ из Београда за пројекат 
„Достојанственим радом до пристојног новинарства“,  дана  28.03.2018. године 
заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева 
под бројем 214/2018.  
5. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ЕЛИПСА 
ОД КРАЉЕВО, ЈУГ БОГДАНОВА 148 из Краљева за пројекат „Глас против 
насиља“, дана  28.03.2018. године заведена у Одељењу за друштвене делатности 
Градске управе града Краљева под бројем 215/2018.  
6. СОС КАНАЛ ПЛУС ДОО из Београда  за пројекат „ЗАШТИТИМО НАШУ 
ДЕЦУ“, дана  28.03.2018. године заведена у Одељењу за друштвене делатности 
Градске управе града Краљева под бројем 216/2018 

 
7. MEDIA ADVERTISING DOO ZA MARKETING I PRОPAGANDU из Београда за 
пројекат „НАС ЈЕ 10%“, дана  28.03.2018. године заведена у Одељењу за 
друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 217/2018.  
 
8. ЈЕЛЕНА ЛЕШЕВИЋ ПР Продукција ТВ програма и маркетинг агенција ИНФО 
ПЛУС Адрани из Краљева пријава за пројекат „Културно наслеђе града Краљева –
могућност и изазови“, дана  28.03.2018. године заведена у Одељењу за друштвене 
делатности Градске управе града Краљева под бројем 218/2018.  
 
  9. „INFOPRESS 036“ – Интернет издавање и маркетинг из Краљева за пројекат 
„Едукацијом до циља“, дана 28.03.2018. године, заведена у Одељењу за 
друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 219/219.  
  10. ТОМИСЛАВ РАДОВАНОВИЋ ПР ИНТЕРНЕТ ИЗДАВАЊЕ И АГЕНЦИЈА ЗА 
ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ АРТ КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Краљево 
јуче данас сутра“, дана  28.03.2018. године заведена у Одељењу за друштвене 
делатности Градске управе града Краљева под бројем 220/18.  



  11. КЦМК – ЦЕНТАР ДОО КРАЉЕВО из Краљева, пријава за пројекат „Буди 
одговоран грађанин укључи се“, дана  28.03.2018. године заведена у Одељењу за 
друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 221/18.  
  12. АГЕНЦИЈА ЗА ПРОДУКЦИЈУ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА MAX MARI 
PRODUCTION из Краљева за пројекат „Развој пољопривреде у руралним 
подручјима“, дана 28.03.2018. године, заведена у Одељењу за друштвене 
делатности Градске управе града Краљева под бројем 222/18. 
  13. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈУ МЕЛОС 

ДОО КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Наше село (емисија о пољопривреди и 

селу)“,  дана  28.03.2018. године заведена у Одељењу за друштвене делатности 

Градске управе града Краљева под бројем 223/18.  

 14. ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ МЕЛОС ПРОДУКЦИЈА 
1984 КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Мојих руку дело“,  дана  28.03.2018. 
године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града 
Краљева под бројем 224/18.  
 15. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈУ МЕЛОС 
ДОО КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Културно-историјско благо Краљева и 
околине“,  дана  28.03.2018. године заведена у Одељењу за друштвене 
делатности Градске управе града Краљева под бројем 225/17. 
16. ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ДОО из 
Краљева за пројекат „Вршњачко насиље на друштвеним мрежама“, дана 
28.03.2018. године, заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске 
управе града Краљева под бројем 226/18.  
  17. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈУ 
ФИЛМОВА ИБМ ДОО КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Успори живот“,  дана  
28.03.2018. године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе 
града Краљева под бројем 227/18.  
  18. ЗОРАН НИКОЛИЋ, ПР ИНТЕРНЕТ ИЗДАВАЊЕ И ИСТРАЖИВАЊЕ ЈАВНОГ 
МЊЕЊА „КВ НОВОСТИ“ КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Краљево уткано у 
основе нашег европског идентитета“, дана  29.03.2018. године заведена у 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 
228/18.  
   19. ЉУБИША ЛЕШЕВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА ПРОДУКЦИЈУ ТВ ПРОГРАМА И 
МАРКЕТИНГ „ON LINE“ КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Да видимо и чујемо“,  
дана  29.03.2018. године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске 
управе града Краљева под бројем 229/18.  
  20. ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ КРАЉЕВАЧКА 
ТЕЛЕВИЗИЈА из КРАЉЕВА за пројекат „Узми живот у своје руке“, дана  
29.03.2018. године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе 
града Краљева под бројем 230/18.  
  21. МАКЕДОНСКО УДРУЖЕЊЕ НОВИНАРА „МАК ИНФО“ за пројекат 
„Формирање дописничке мреже часописа 'Македонска виделина' у Краљеву“, дана  
29.03.2018. године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе 
града Краљева под бројем 231/18 



  22. УДРУЖЕЊЕ „САВЕЗ СРБА ИЗ РЕГИОНА“ из Београда за пројекат „СРПСКО 
КОЛО“, дана  29.03.2018. године заведена у Одељењу за друштвене делатности 
Градске управе града Краљева под бројем 232/18. 
  23. ИНСТИТУТ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
„ЗЕЛЕНИ КРУГ“ -ЕКО ЛИСТ из Крагујеца за пројекат „Град Краљево промотер 
заштите животне средине“, дана  29.03.2018. године заведена у Одељењу за 
друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 233/18. 
 24. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И МАРКЕТИНГ МРЕЖА РАДИО СТАНИЦА 
ТЕЛЕВИЗИЈА ПОРТАЛ „GLOBAL MEDIA BROADCAST“ ДОО БЕОГРАД из 
Београда за пројекат „РАДУЈ СЕ РАЂАЊУ“, дана  29.03.2018. године заведена у 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 
234/18. 
 25. BUSINESS INFO GROUP DOO из Београда   за пројекат „Како се спроводе 
јавне набавке – да победе најбољи“, дана  29.03.2018. године заведена у 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 
235/18. 
 
 26. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И МАРКЕТИНГ „IN NETWORK SOLUTION“ 
DOO БЕОГРАД из Београда за пројекат „ГЛАС СРБИЈЕ“, дана  29.03.2018. године 
заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева 
под бројем 236/18. 
 27. BUSINESS INFO GROUP DOO из Београда за пројекат „Креативна економија  - 
добре идеје, привредни потенцијал“, дана  29.03.2018. године заведена у 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 
237/18. 
  28. PUBLIC MEDIA COMMUNICATIONS D.O.O. из Београда за пројекат 
„МРЕЖАСТА КОМУНИКАЦИЈА“, дана  29.03.2018. године заведена у Одељењу за 
друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 238/18. 
  29. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ НОВОСТИ д.о.о. из Краљева за 
пројекат „Приоритет – борба за наталитет“, дана  30.03.2018. године заведена у 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 
239/18.  
  30. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ НОВОСТИ д.о.о. из Краљева за 
пројекат „За напредно Краљево“, дана  30.03.2018. године заведена у Одељењу 
за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 240/18.  
  31. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ НОВОСТИ д.о.о. из Краљева за 
пројекат „Спорт – оно што нас све спаја“, дана  30.03.2018. године заведена у 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 
241/18.  
   32. ДАНИЕЛА ЋАЈИЋ ПР Продукција емитовање и производња реклама 
МАРКЕТИНГ ТВ ИН Краљево из  Краљева за пројекат „Једнакост без предрасуда“, 
дана 30.03.2018. године, заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске 
управе града Краљева под бројем 242/18. 
 33. МIX MEDIA DOO КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „ГРАД КРАЉЕВО ИЗ 
ПРАВЕ ПЕРСПЕКТИВЕ“,  дана  30.03.2018. године заведена у Одељењу за 
друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 243/18.  



 34. ТЕЛЕВИЗИЈА ТЕЛЕМАРК ДОО ЧАЧАК, СИНЂЕЛИЋЕВА ББ из Чачка за 
пројекат СЕРИЈА ТЕКСТОВА И ВИДЕО ПРИЛОГА О ПРОБЛЕМИМА МЛАДИХ-
„АНАТОМИЈА УСПЕХА“,  дана  30.03.2018. године заведена у Одељењу за 
друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 244/18.  
 35. ТЕЛЕВИЗИЈА ТЕЛЕМАРК ДОО ЧАЧАК, СИНЂЕЛИЋЕВА ББ из Чачка за 
пројекат ИМАМО ПРАВО ДА ЗНАМО – КРАЉЕВАЧКЕ АКТУЕЛНОСТИ У ФОКУСУ 
МЕДИЈА“,  дана  30.03.2018. године заведена у Одељењу за друштвене 
делатности Градске управе града Краљева под бројем 245/18.  
 36. RTV „BELLE AMIE“ DOO ИЗ БЕОГРАДА за пројекат „Културно наслеђе 
Краљева“,  дана  30.03.2018. године заведена у Одељењу за друштвене 
делатности Градске управе града Краљева под бројем 246/18.  
  37. „АСТ2В“ АГЕНЦИЈА ЗА КОНСАЛТИНГ – ТАТЈАНА МАМУЛА ПР из Београда 
за пројекат „Креативна мрежа – центар предузетничке идеје у локалној средини“,  
дана  30.03.2018. године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске 
управе града Краљева под бројем 247/18.  
 38. МЕДИЈА ЦЕНТАР ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗДАВАШТВО И ИЗДАВАЧКО-
НОВИНСКУ ДЕЛАТНОСТ, БЕОГРАД, СТАРИ ГРАД из Београда за пројекат 
„Краљево: потенцијали развоја“, дана 30.03.2018. године, заведена у Одељењу за 
друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 248/18.  
 39. BLUMEN GROUP DOO из Београда  за пројекат „ТРАЈАЊЕ, КАО ПУТ 
УСПЕШНЕ ПРИВРЕДЕ И ДРУШТВА“!, дана 30.03.2018. године, заведена у 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 
249/18.  
 40. РАДОМИР МАТОВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ АУДИО ВИЗУЕЛНИХ 
САДРЖАЈА „RM PRODUCTION“ Кованлук, за пројекат „Смањимо незапосленост“, 
дана 30.03.2018. године, заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске 
управе града Краљева под бројем 250/18.  
 41. КУЛТУРНО – ОБРАЗОВНА ФОНДАЦИЈА „ЗРАК“ из Београда за пројекат 
„Креирање и пласман културног производа  - Краљевачке приче о нама“, дана 
30.03.2018. године, заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске 
управе града Краљева под бројем 251/18.  
 42. НОВОСТИ ДАНА.РС ДОО НИШ – ПАЛИЛУЛА из НИША за пројекат „Туризам 
као правац привредног развоја Краљева“ дана  30.03.2018. године заведена у 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 
252/17.   
43. Dan Graf Друштво за новинско издавачку делатност Београд из Београда за 
пројекат „Краљевачка библиотека данас, век и по од настанка“, дана  30.03.2018. 
године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града 
Краљева под бројем 253/18.  
 

     Комисија за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у области 
јавног информисања на територији града Краљева у 2018. години, образована 
Решењем Градског већа града Краљева број 011-106/18-III од 26.03.2018. године 
(у даљем тексту: Комисија),  након разматрања и оцене приспелих пројеката, 
предложила је да се средства доделе следећим учесницима конкурса: 

 



1. МАРИНА МИЉКОВИЋ ДАБИЋ ПР ПРОДУКЦИЈА „PRIME TIME“ КРАЉЕВО 

из Краљева за пројекат „ СА ДРУГЕ СТРАНЕ ОГЛЕДАЛА“. Пројекат има за циљ да 

допринесе бољем разумевању младих њиховог тернутног положаја у друштву 

како би се допринело стварању повољнијег пословног окружења за њих кроз 60 

медијских садржаја. Значај пројекта је детаљан са јасним образложењем теме. 

Прецизно и детаљно је описан. Циљ пројекта је јасно истакнут и обрзложен. Опис 

акитнвоисти је тачан и прецизан. Комисија је одлучила да подржи пројекат у 

износу од 680.000 динара.Неопхондо је да апликант ревоидира буџет у скалду да 

одобреним средствима.  

2.  ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ 
ЕЛИПСА ОД КРАЉЕВО, ЈУГ БОГДАНОВА 148 из Краљева за пројекат „Глас 
против насиља“,    Пројекат је добро написан, бави се ризицима насиља над 
женама и насиљем у породици кроз 24 радијске получасовне радијске  емисије. 
Циљ је да се подигне свест о нужности нулте толеранције на породично насиље. 
Пројекат је прецизно дефинисан кроз опис активности. Пројекат се подржава са 
130.000. позива се апликант да из ревидираног буџета избаци ставке аутрска 
права и регистрацију, најам и закуп домена. 

3. ЈЕЛЕНА ЛЕШЕВИЋ ПР Продукција ТВ програма и маркетинг агенција 
ИНФО ПЛУС Адрани из Краљева пријава за пројекат „Културно наслеђе града 
Краљева –могућност и изазови“. Пројекат је добро написан и образложен. 
Значај је добо постављен, циљ и опис активности су прецизно урађени. Комисија 
је одлучила да пројекат поджи 510.000 динара.  

4. „INFOPRESS 036“ – Интернет издавање и маркетинг из Краљева за 
пројекат „Едукацијом до циља“. Пројекат има за циљ да кроз 50 медијских 
садржаја укаже на скривене опасности које вребају децу на интернету, посебно да 
друштваним мрежама. Примарне и секундарне циљне групе су добро постављене. 
Комисија подржава пројекат са 750.000 динара , уз напомену да апликант у 
ревидираном буџету у ставци оперативни трошкови избаци неприхватљиве 
ставке. 
5.  ТОМИСЛАВ РАДОВАНОВИЋ ПР ИНТЕРНЕТ ИЗДАВАЊЕ И АГЕНЦИЈА ЗА 
ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ АРТ КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Краљево 
јуче данас сутра“. Магазин Ин представља занимњив пројекат у коме спаја 
прошлост и садшњост кроз повезивање грађана Краљева и на известан начин 
представља инфомративни мост са Краљевчанима у свету. Апликат ће кроз 52 
саржаја на занимљив и прихватљив начин информисати јавност о свим важним 
дешавањима у граду. Комисија је одлучила да подржи овај недељник са 400.000 
динара. 
6. АГЕНЦИЈА ЗА ПРОДУКЦИЈУ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА MAX MARI 
PRODUCTION из Краљева за пројекат „Развој пољопривреде у руралним 
подручјима“. Пројекат је од значаја за реализацију јавног итнереса грађана 
Краљева у домену јавног информисања. Апликант ће се кроз десет видео прилога 
бавити проблемима пољопривреде. Пројекат је добро написан, опис активности је 
у складу са буџетом. Комисија је одлучила да подржи пројекат са 520.000 динара.  



7. ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ МЕЛОС ПРОДУКЦИЈА 1984 
КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Мојих руку дело“. Пројекат је лоше написан, а 
обрађује тему од изузетног значаја за јавни интерес.  Буџет пројекта је 
предимензиониран, са недопустивим позиицијама и није у сладу са пројектним  
активностима и техничким капацитетима наведеним у апликацији . Собзиром на 
значај теме комсија је ипак одлучила да подржи само део пројекта који се односи 
на креирање спотова . Комисија подржава пројекат са 100.000 динара.  

 
8. ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ДОО из 
Краљева за пројекат „Вршњачко насиље на друштвеним мрежама“. Тема је 
изузетно значајна јер се бави проблемом дигиталног и вршњачког насиља. Циљне 
групе су добро постављене као и значај  и циљ пројекта. Комисија подржава 
пројекат са 350.000 динара. 
9. ЗОРАН НИКОЛИЋ, ПР ИНТЕРНЕТ ИЗДАВАЊЕ И ИСТРАЖИВАЊЕ ЈАВНОГ 
МЊЕЊА „КВ НОВОСТИ“ КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Краљево уткано у 
основе нашег европског идентитета“.  Пројекат се бави акутелном темом везаном 
за Европску годину култуног наслеђа, очувањем и афирмацијом културно-
историјских вредности овог краја. Кроз 30 медијских садржаја апликант прати 
најважнија културна дешавања на територији Краљева која повезује са Европском 
платформом у циљу боље промоције. Комисија пројекат подржава са 360.000 
динара. 
10. ЉУБИША ЛЕШЕВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА ПРОДУКЦИЈУ ТВ ПРОГРАМА И 
МАРКЕТИНГ „ON LINE“ КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Да видимо и чујемо“. 
Пројекат се бави унапређењем положаја особа са инвалидетом, и јасно се види 
јавни интерес. Знајачај и опис пројекта добро постављени. Комисија подржава 
пројекат са 345.000. 
11. ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ КРАЉЕВАЧКА 
ТЕЛЕВИЗИЈА из КРАЉЕВА за пројекат „Узми живот у своје руке“.Тема широко  
конципирана у односу на изузетно малу циљну групу.  Буџет пројекта је 
предимензиониран, са недопустивим позиицијама у домену оперативних трошкова 
С`обзиром на то да је тема пројекта само у одређеним деловима у складу са 
текстом конкурса за суфинансирање пројеката од јавног интереса, комсија је ипак 
одлучила да подржи само део пројекта који се односи на креирање спотова . 
Комисија подржава пројекат са 100.000 динара.  
12. УДРУЖЕЊЕ „САВЕЗ СРБА ИЗ РЕГИОНА“ из Београда за пројекат „СРПСКО 
КОЛО“.  Пројекат информише избегла и расељена лица која живе на територији 
Краљева о свим важним питањима везаним за живот  и остваривање права ове 
групације. Собзизром на специфичност теме, комисија подржава пројекат са 
150.000 динара.  
13. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И МАРКЕТИНГ МРЕЖА РАДИО СТАНИЦА 
ТЕЛЕВИЗИЈА ПОРТАЛ „GLOBAL MEDIA BROADCAST“ ДОО БЕОГРАД из 
Београда за пројекат „РАДУЈ СЕ РАЂАЊУ“.Тема је у складу са пронаталитетном 
политиком Владе Републике Србије, града Краљева и акционог плана локалне 
самоуправе, самим тим и са Јавним позивом-. Кроз 64 медијска садржаја 
информише се посебно млађа популација о пронаталитетној политици и мерама 



које се спроводе у борби против беле куге. Опис пројекта је детаљан. Комисија 
подржава пројекат са 305.000 динара. 
14. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ НОВОСТИ д.о.о. из Краљева за 
пројекат „Приоритет – борба за наталитет“.   Тема је у складу са пронаталитетном 
политиком Владе Републике Србије, града Краљева и акционог плана локалне 
самоуправе, самим тим и са Јавним позивом-. Кроз 14 медијских садржаја грађани 
се  информишу о пронаталитетној политици и мерама које се спроводе у борби 
против беле куге. Опис пројекта је детаљно дат по месецима и за сваки медијски 
садржај посебно. Комисија подржава пројекат са 1.285.000 динара. 
15. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ НОВОСТИ д.о.о. из Краљева за 
пројекат „За напредно Краљево“. Пројектне активности су детаљно и добро 
образложене, а тема је у складу са конкурсом. Значај и опис пројекта су јасно 
дефинисани, као и план реализације. Прецизцно је наведено како ће се пројекат  
реализовати по месецима и емисијама. Комисија подржава пројекат са 4.345.000 
динара.  
16. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ НОВОСТИ д.о.о. из Краљева 
за пројекат „Спорт – оно што нас све спаја“.   Пројекат је добро написан, теме 
су јасно дефинисане, а пројектне активности су детаљно образложене. Прецизцно 
је наведено како ће се пројекат  реализовати по месецима и емисијама. Комисија 
подржава пројекат 1.238.000 динара. 
17. ДАНИЕЛА ЋАЈИЋ ПР Продукција емитовање и производња реклама 
МАРКЕТИНГ ТВ ИН Краљево из  Краљева за пројекат „Једнакост без предрасуда“. 
Пројекат је веома важан јер  се на јасан начин бави особама са инвалидитетом. 
Прецизно је конципиран, истакнути су значај и циљеви пројекта, а опис активности 
је детаљан и прецизан. То се односи и на план реализације. Комисија подржава 
пројекат са 1.048.000 динара.  
18. ТЕЛЕВИЗИЈА ТЕЛЕМАРК ДОО ЧАЧАК, СИНЂЕЛИЋЕВА ББ из Чачка за 
пројекат ИМАМО ПРАВО ДА ЗНАМО – КРАЉЕВАЧКЕ АКТУЕЛНОСТИ У ФОКУСУ 
МЕДИЈА“.    Тема је у складу са јавним позивом. Реализација пројекта гарантује 
остваривање јавног интереса грађана Краљева у домену јавног информисања. 
Опис активности је датаљно образложен, као и значај пројекта. Буџет је складу са 
пројектним активностима. Комисија подржава пројекат са 700.000 динара.  
19. BLUMEN GROUP DOO из Београда  за пројекат „ТРАЈАЊЕ, КАО ПУТ 
УСПЕШНЕ ПРИВРЕДЕ И ДРУШТВА“.  Пројекат се бави предузетништвом, што је у 
складу са јавним позивом за остваривање јавног интерес у домену јавног 
информисања. Циљ је, да се јасно укаже на привредне потенцијале овог краја, да 
се повежу бизнис и локална самоуправа, као и да се афирмишу млади 
предузетници. Комсија подржава пројекат са 419.000 динара.  
20. РАДОМИР МАТОВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ АУДИО ВИЗУЕЛНИХ 
САДРЖАЈА „RM PRODUCTION“ Кованлук, за пројекат „Смањимо незапосленост“.  
Пројекат се бави представљањем привредног амбијента у Краљеву, најширој 
публици, на територији Србије. Веома је значајан за остваривање јавног интереса 
у домену јавног информисања јер предствња привредне потенцијале и града 
Краљева.  Комисија подржава пројекат са 515.000 динара.  
 
 



             Након разматрања и оцене приспелих пројеката, Комисија је предложола 
да се средства не доделе следећим учесницима конкурса: 
 
 
1.  Силвија Сламинг Ћузовић ПР Рад на веб сајтовима из Аранђеловца за пројекат 

„Седам краљевачких чуда“. Идеја пројекта је да објави 10 текстова о туристичкој 

понуди Краљева на енглеском и српском језику. Пројекат је прешироко 

конципиран, више се бави туризмом, а не конкретном проблематиком. Опис 

активности је непрецизан. Резултати и индикатори су уско постављени. Из 

пројеката се не види јавни интерес. Комисија је одлучила да не подржи пројекат. 

2. КРАЉЕВАЧКИ РАЗВОЈНИ ЦЕНТАР из Краљева за пројекат „Ко се и како бави 

напуштеним погонима некадашњих индустријских предузећа у Краљеву?“.  

Пројекат има за циљ да упозна јавност са тренутним стањем напуштених 

индустријских погона кроз 30 објава на порталу и 4 новинска текста. Пројекат је 

уопштен са јако уском одабраном  темом. Опис пројекат јако штуро написан без 

одговора на конкретна питања. Пројекат је написан више за НВО него за медије. 

Медијски садржај није довољно јасно истакнут и представљен. значај пројекта је 

недовољно истакнут. Опис пројектних активности не пружа јасан увид у медијске 

садржаје.  Комисија је одлучола да не подржи пројекат. 

3. СИНДИКАТ НОВИНАРА СРБИЈЕ из Београда за пројекат „Достојанственим 

радом до пристојног новинарства“. Пројекат није информативни и више је 

усмерен на синдикално деловање уске групације, без јасног јавног интереса. Две 

тематске целине и пет медијских садржаја ,организовање панел дискусија нису у 

складу са оствариваљем јавног интерса грађана Краљева . комсија је одлучила да 

не подржи пројекат.  

4. СОС КАНАЛ ПЛУС ДОО из Београда  за пројекат „ЗАШТИТИМО НАШУ ДЕЦУ“. 
Пројекат се бави промоцијом знања, пристојности скормности и толерананције у 
спорту. Опис је уопштен и непрецизан. План реализације није у складу са описом. 
Буџет није конципиран у складу са капацитетима апликанта. Комисија је одлучила 
да не подржи пројекат.  
5. MEDIA ADVERTISING DOO ZA MARKETING I PRОPAGANDU из Београда за 
пројекат „НАС ЈЕ 10%“. Пројекат је лоше написан, апликација није попуњена до 
краја, недостаје опис активности, рубрике    резлутати и индикатори резулата. 
Комисија је одлучила да не подржи пројекат. 
6. КЦМК – ЦЕНТАР ДОО КРАЉЕВО из Краљева, пријава за пројекат „Буди 
одговоран грађанин укључи се“.  Сврха пројекта је веће интересовање грађана, да 
се кроз грађанску иницијативу , референдум или збор грађана уклључе у 
доношење одлука на локалу. Пројекат се  више се тиче Невладиних организација. 
Оперативни трошкови нису у складу са представљеним капацитетима апликанта. 
Персонални трошкови су предимензионирани. Комисија је одлучила да не подржи 
пројекта. 



7. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈУ МЕЛОС 

ДОО КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Наше село (емисија о пољопривреди и 

селу)“. Пројекат је лоше написан, без јасно дефинисаних тема и медијских 

садржаја којима се бави. Значај теме теме није добро дефинисан. Буџет је 

погрешно конципиран са недопустивим позицијама и у супротности са наведеним 

техничким капцитетима за реализацију пројекта. Комисија је одлучила да пројекат 

не подржи. 

8. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈУ МЕЛОС 
ДОО КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Културно-историјско благо Краљева и 
околине“. Пројекат је уопштен и непрцизан бави се више разгледницом Краљева и 
окружења, него конкретном проблематиком. Опис активности је уско конципиран, 
као и план реализације. Значај није довољно истакнут и циљна група је уско 
дефинисана. Буџет је погрешно конципиран са недопустивим позицијама. 
Комисија је одлучила да пројекат не подржи. 
9. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈУ ФИЛМОВА 
ИБМ ДОО КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Успори живот“. Пројекат је 
недовољно дефинисан, без јасно постављене проблематике. Значај није довољно 
истакнут, са паушалним и непровереним оценема без наведених рефернци. 
Резултати и циљ пројекта су лоше постављени. Буџет је погрешно конципиран са 
недопустивим ставкама у оперативним трошковима. Комисија је одлучила да 
пројекат не подржи. 
10. МАКЕДОНСКО УДРУЖЕЊЕ НОВИНАРА „МАК ИНФО“ за пројекат „Формирање 
дописничке мреже часописа 'Македонска виделина' у Краљеву“.  Пројекат није у 
складу складу са јавним позивом за учешће на конкурсу за остваривање јавног 
интереса у области јанвог интереса на територији Града Краљева у 2018.години 
јер се тиче оснивања дописничке мреже. 
11. ИНСТИТУТ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
„ЗЕЛЕНИ КРУГ“ -ЕКО ЛИСТ из Крагујеца за пројекат „Град Краљево промотер 
заштите животне средине“. Тема екологије је широко конципирана. И ако је од 
изузенте важности за овај крај, мали је број садржаја везнаих за конкретну 
територују, а медиј није доступан у слободној продаји и самим тим није доступан 
грађанима Краљева 
 
12.  BUSINESS INFO GROUP DOO из Београда   за пројекат „Како се спроводе 
јавне набавке – да победе најбољи“. Пројекат је уско стручан више је образовног 
карактера, не бави се информисањем грађана о конкретној теми већ је опис 
постављен широко – европске интеграције и борба против корупције. Реализација 
пројекта не гарантује остваривање јавног интереса у домену јавног информисања.   
Комисија не подржава пројекат. 
13. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И МАРКЕТИНГ „IN NETWORK SOLUTION“ 
DOO БЕОГРАД из Београда за пројекат „ГЛАС СРБИЈЕ“.  Пројекат је уопштен, 
прешироко постављен, нема јасно постављену тему и буџет је технички 
неисправан јер апликант потражује средства из Републичког буџета а не од 
локалне самоуправе. Комисија не подржава пројекат. 



14. BUSINESS INFO GROUP DOO из Београда за пројекат „Креативна економија  - 
добре идеје, привредни потенцијал“.  Тема пројеката је заговарање побољшања 
положаја велике групе људи који раде у креативној индустрији а циљна група су 
старији, жене и млади људи, тако да у старту нису јасно дефинисани ни циљеви 
ни циљна група. Опис је конфузан. Комисија не подржава пројекат. 
15. PUBLIC MEDIA COMMUNICATIONS D.O.O. из Београда за пројекат 
„МРЕЖАСТА КОМУНИКАЦИЈА“. Пројекат подразумева локално регионалних 
телевизија  што није у складу са конкурсом о пројектном суфинансирању. Буџет је 
технички неисправан јер се за средства аплицира код Републике а не локалне 
самоуправе, а персонални трошкови су предимензонирани и погрешно 
конципирани. Комисија не подржава пројекат.  
16. МIX MEDIA DOO КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „ГРАД КРАЉЕВО ИЗ 
ПРАВЕ ПЕРСПЕКТИВЕ“. На основу записника техничке комисије, а који је 
комисија за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у области 
јанвог информисањана територији Града Краљева у 2018.г добила,  апликант није 
оправдао пренета буџетска средства по претходном јавном позиву, па комисија не 
разматра овај предлог.  
17. ТЕЛЕВИЗИЈА ТЕЛЕМАРК ДОО ЧАЧАК, СИНЂЕЛИЋЕВА ББ из Чачка за 
пројекат СЕРИЈА ТЕКСТОВА И ВИДЕО ПРИЛОГА О ПРОБЛЕМИМА МЛАДИХ-
„АНАТОМИЈА УСПЕХА“.    Пројекат је везан за социо-економски положај младих, 
али и за образовање, запошљавање, стручно усавршавање. Прешироко је 
конципиран, не прати јасно једну тему. Буџет је тенички неисправан јер се 
аплицира за средства из Републичког буџета а не код локалне самоуправе. 
Комисија не подржава пројекат.  
18. RTV „BELLE AMIE“ DOO ИЗ Ниша  за пројекат „Културно наслеђе Краљева“. 
Пројекат је везан за промоцију културног наслеђа али без конкретних идеја, 
активности и тема. Више је намењен туристима него грађанима Краљева. 
Пројекат је уопштен и не гарантује остваривање јавног интереса. Буџет је 
предимензиониран у делу персоналних трошкова, док у оперативним има нејасних 
ставки. Комисија не подржава пројекат.       
19. „АСТ2В“ АГЕНЦИЈА ЗА КОНСАЛТИНГ – ТАТЈАНА МАМУЛА ПР из Београда за 
пројекат „Креативна мрежа – центар предузетничке идеје у локалној средини“.   
Пројекат је нејасан и конфузан. Не препознају се јасно тема, садржај, ни опис  
активности. Буџет је технички неисправан. Комсија не подржава пројекат. 
20.   МЕДИЈА ЦЕНТАР ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗДАВАШТВО И ИЗДАВАЧКО-
НОВИНСКУ ДЕЛАТНОСТ, БЕОГРАД, СТАРИ ГРАД из Београда за пројекат 
„Краљево: потенцијали развоја“. Сврха пројекта  је информисање, учешће других 
медија, грађана, оснаживање привредних потенцијала. Пројекат је нејасан и 
неодређен. Не види се како се остварује  јавни интерес у информисању грађана 
Краљева. Циљ пројекта је лоше дефинисан и представњен. Комисија не подржава 
пројекат.  
21. КУЛТУРНО – ОБРАЗОВНА ФОНДАЦИЈА „ЗРАК“ из Београда за пројекат 
„Креирање и пласман културног производа  - Краљевачке приче о нама“.   Сврха 
пројекта је едукција  културних стваралаца и радника у култури о креирању 
потпуног културног производа. Пројекат нема конкретну тему, циљна група је уско 
конципирана, а опис пројекта је није у складу са Јавним позивом јер се односи на 



организовање семинара, предавања и радионица. Буџет је технички неисправан. 
Комисија не подржава пројекат. 
22. НОВОСТИ ДАНА.РС ДОО НИШ – ПАЛИЛУЛА из НИША за пројекат „Туризам 
као правац привредног развоја Краљева“.   Пројекат се бави туристичком 
промоцијом Града Краљева и околине. Пројекат се међутим не бави конкретним 
туристичким и културним догађајима, већ уопштеном туристичком понудом. 
Комисија не подржава пројекта. 
23. Dan Graf Друштво за новинско издавачку делатност Београд из Београда за 
пројекат „Краљевачка библиотека данас, век и по од настанка“. Пројекат је уско 
постављен, више је културно историјски него информативни, опис активности је 
уопштен.  Значај пројекта, 150 година рада библиотеке није довољно истакнут, па 
није довољно јасан јавни интерес грађана Краљева. Примарни и секундарни 
циљеви су погрешно конципирани.  Комисија не подржава пројекат.  
 
       Имајући у виду наведено, а на основу Предлога Комисије за оцењивање 
пројеката у области јавно информисање број 14-34/2018-I од 08.05.2018. 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:                , Дана:      

 

                                                                                       Председник Градског већа 

                                                                                    Градоначелник града Краљева 

                                                                            др Предраг Терзић, дипл.политиколог 





На основу члана 19. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник 
РС“, 16/16 и 8/17) и Решења Градског већа града Краљева број 011-62/2018-I од 
19.02.2018. године, 

Комисија за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања на територији града Краљева у 2018. години, на 
седници одржаној 04. маја 2018 .године, донела је 

 
 
 

ПРЕДЛОГ 
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА ПРОЈЕКТЕ 

КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ 
ИНФОРМИСАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
 
 

Предлаже се расподела средстава опредељених Одлуком о буџету града 
Краљева за 2018. годину („Службени лист града Краљева“, 32/17) 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 
2018. години Решењем Градског већа града Краљева број 011-62/2018-I од 
19.02.2018. године (у даљем тексту: Конкурс), у укупном износу од 14.250.000,00  
динара, следећим подносиоцима пројеката: 

 
 
ТЕЛЕВИЗИЈА 
 

 
Ред. Бр. 

 
Подносилац пријаве 

 
Назив пројекта 

Износ предложених 
средстава у динарима 

 
1. 

 
Друштво са 
ограниченом 
одговорношћу 
КРАЉЕВАЧКА 
ТЕЛЕВИЗИЈА Краљево 

 
 
Узми живот у своје 
руке 

 
 

100.000,00 



 
2. 

Предузеће за 
издавачку делатност 
Радио и Телевизију 
МЕЛОС ДОО Краљево 

 
 

Мојих руку дело 

 
 

100.000,00 

 
3. 

Привредно друштво 
РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА 
КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ 
НОВОСТИ ДОО 
Конарево  

 
 
За напредно Краљево 

 
 

4.345.000,00 

 
 

РАДИО 
 

 
Ред. Бр. 

 
Подносилац пријаве 

 
Назив пројекта 

Износ предложених 
средстава у динарима 

 
1. 

 
 
Привредно друштво за 
инжењеринг трговину и 
услуге ЕЛИПСА ОД 
Краљево 

 
 
 
Глас против насиља 

 
 
 

130.000,00 

 
2. 

CIP Центар за 
информатички 
инжењеринг и 
пројектовање ДОО 
Краљево 

 
Вршњачко насиље на 
 друштвеним мрежама 

 
 

 
 
 

350.000,00 

 
3. 

Привредно друштво 
РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА 
КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ 
НОВОСТИ ДОО  

 
Спорт –оно што нас 
све спаја  

 
 

1.238.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 



НОВИНЕ 
 

 
Ред. Бр. 

 
Подносилац пријаве 

 
Назив пројекта 

Износ предложених 
средстава у динарима 

 
1. 

 
УДРУЖЕЊЕ САВЕЗ 
СРБА ИЗ РЕГИОНА  

 
Српско коло 

 
 

150.000,00 

 
2. 

Привредно друштво 
РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА 
КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ 
НОВОСТИ ДОО  

  
Приоритет- борба за 

наталитет 

 
 

1.285.000,00 

 
 
ПОРТАЛ 

 

 
Ред. Бр. 

 
Подносилац пријаве 

 
Назив пројекта 

Износ предложених 
средстава у динарима 

 
1. 

 
Јелена Лешевић, ПР 
Продукција тв 
програма и маркетинг 
агенција „ИНФО Плус“ 
Адрани из краљева 

 
Културно наслеђе 
града краљева- 
могућности и изазови 

 
510.000,00 

 
2. 

 
Новица Нешовић ПР 
Интернет издавање и 
маркетинг INFOPRESS 
036 Краљево 

 
Едукацијом до циља 

 
 
 

750.000,00 

 
3. 

Томисав Радовановић 
ПР Интернет издавање 
и агенција за визуелне 
комуникације ART 
Краљево 

 
 

Краљево јуче данас 
сутра 

 
 

400.000,00 



 
4. 

Зоран Николић ПР 
Интернет издавање и 
истарживање јавног 
мњења KV NOVOSTI 
Краљево 

 
Краљево уткано у 
основе нашег 
европског идентитета 

 
 

360.000,00 

 

5. 

Марина Миљковић-
Дабић ПР, Продукција 
PRIME-TIME Краљево 

Са друге стране 
огледала 

 
  

680.000,00 

 

6. 

Марјан Вучетић ПР 
Агенција за продукцију 
телевизијског програма 
MAXMARI 
PRODUCTION 
Краљево 

 
Развој пољопривреде у 
руралним подручјима 

 
 
             520.000,00 

 

7. 

Љубиша Лешевић, ПР 
АГЕНЦИЈА ЗА 
ПРОДУКЦИЈУ ТВ 
ПРОГРАМА И 
МАРКЕТИНГ „ОNLINE“ 
КРАЉЕВО 

 
Да видимо и чујемо 

 
 

345.000,00 
 

 

8. 

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 
ИНФОРМИСАЊЕ И 
МАРКЕТИНГ МРЕЖА 
РАДИО СТАНИЦА 
ТЕЛЕВИЗИЈА ПОРТАЛ 
„GLOBAL MEDIA 
BROADCAST“ ДОО 
БЕОГРАД 

 
Радуј се рђању 

 

 
 
             305.000,00 

 

9. 

ДАНИЕЛА ЋАЈИЋ 
ПР Продукција 
емитовање и 
производња реклама 
МАРКЕТИНГ ТВ ИН 
Краљево из  
Краљева 

 
Једнакост без 
предрасуда 

 
 

1.048.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОДУКЦИЈА 
 

 
Ред. Бр. 

 
Подносилац пријаве 

 
Назив пројекта 

Износ предложених 
средстава у динарима 

 
1. 

 

ТЕЛЕВИЗИЈА 
ТЕЛЕМАРК ДОО 
ЧАЧАК, 
СИНЂЕЛИЋЕВА ББ 
из Чачка 

 
„У фокусу медија“ 

 
700.000,00 

 
2. 

 

BLUMEN GROUP 
DOO из Београда   

 
Трајање, као пут 

успешне привреде и 
друштва 

 
 
 

419.000,00 

 
3. 

РАДОМИР МАТОВИЋ 
ПР АГЕНЦИЈА ЗА 
ПРОИЗВОДЊУ АУДИО 
ВИЗУЕЛНИХ 
САДРЖАЈА „RM 
PRODUCTION“ 
Кованлук 

 
Смањимо 

незапосленост 

 
 

515.000,00 

 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

     

            Градско веће града Краљева расписало је Конкурсу за суфинансирање 
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на 
територији града Краљева у 2018. години Решењем број 011-62/2018-I од 
19.02.2018. године, који је објављен на веб-сајту града Краљева www.kraljevo.org и 
недељним новинама Ибарске новости дана 19.02.2018.  године. 
            Конкурс је био отворен до 19.03.2018.године. 
           Благовремено, до рока одређеног конкурсом, приспело је 43 пријава, и то 
следећих учесника: 

1. Силвија Сламинг Ћузовић ПР Рад на веб сајтовима из Аранђеловца 

за пројекат „Седам краљевачких чуда“, дана 28.03.2018.године заведена у 



Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 

211/2018.  

2. КРАЉЕВАЧКИ РАЗВОЈНИ ЦЕНТАР из Краљева за пројекат „Ко се и 

како бави напуштеним погонима некадашњих индустријских предузећа у 

Краљеву?“ дана 28.03.2018. године заведен у Одељењу за друштвене делатности 

Градске управе града Краљева под бројем 212/2018. 

3. МАРИНА МИЉКОВИЋ ДАБИЋ ПР ПРОДУКЦИЈА „PRIME TIME“ 

КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „ СА ДРУГЕ СТРАНЕ ОГЛЕДАЛА“ , дана  

28.03.2018. године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе 

града Краљева под бројем 213/2018 

4.    СИНДИКАТ НОВИНАРА СРБИЈЕ из Београда за пројекат 
„Достојанственим радом до пристојног новинарства“,  дана  28.03.2018. године 
заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева 
под бројем 214/2018.  
5. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ЕЛИПСА 
ОД КРАЉЕВО, ЈУГ БОГДАНОВА 148 из Краљева за пројекат „Глас против 
насиља“, дана  28.03.2018. године заведена у Одељењу за друштвене делатности 
Градске управе града Краљева под бројем 215/2018.  
6. СОС КАНАЛ ПЛУС ДОО из Београда  за пројекат „ЗАШТИТИМО НАШУ 
ДЕЦУ“, дана  28.03.2018. године заведена у Одељењу за друштвене делатности 
Градске управе града Краљева под бројем 216/2018 

 
7. MEDIA ADVERTISING DOO ZA MARKETING I PRОPAGANDU из Београда за 
пројекат „НАС ЈЕ 10%“, дана  28.03.2018. године заведена у Одељењу за 
друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 217/2018.  
 
8. ЈЕЛЕНА ЛЕШЕВИЋ ПР Продукција ТВ програма и маркетинг агенција ИНФО 
ПЛУС Адрани из Краљева пријава за пројекат „Културно наслеђе града Краљева –
могућност и изазови“, дана  28.03.2018. године заведена у Одељењу за друштвене 
делатности Градске управе града Краљева под бројем 218/2018.  
 
  9. „INFOPRESS 036“ – Интернет издавање и маркетинг из Краљева за пројекат 
„Едукацијом до циља“, дана 28.03.2018. године, заведена у Одељењу за 
друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 219/219.  
  10. ТОМИСЛАВ РАДОВАНОВИЋ ПР ИНТЕРНЕТ ИЗДАВАЊЕ И АГЕНЦИЈА ЗА 
ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ АРТ КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Краљево 
јуче данас сутра“, дана  28.03.2018. године заведена у Одељењу за друштвене 
делатности Градске управе града Краљева под бројем 220/18.  
  11. КЦМК – ЦЕНТАР ДОО КРАЉЕВО из Краљева, пријава за пројекат „Буди 
одговоран грађанин укључи се“, дана  28.03.2018. године заведена у Одељењу за 
друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 221/18.  
  12. АГЕНЦИЈА ЗА ПРОДУКЦИЈУ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА MAX MARI 
PRODUCTION из Краљева за пројекат „Развој пољопривреде у руралним 



подручјима“, дана 28.03.2018. године, заведена у Одељењу за друштвене 
делатности Градске управе града Краљева под бројем 222/18. 
  13. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈУ МЕЛОС 

ДОО КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Наше село (емисија о пољопривреди и 

селу)“,  дана  28.03.2018. године заведена у Одељењу за друштвене делатности 

Градске управе града Краљева под бројем 223/18.  

 14. ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ МЕЛОС ПРОДУКЦИЈА 
1984 КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Мојих руку дело“,  дана  28.03.2018. 
године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града 
Краљева под бројем 224/18.  
 15. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈУ МЕЛОС 
ДОО КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Културно-историјско благо Краљева и 
околине“,  дана  28.03.2018. године заведена у Одељењу за друштвене 
делатности Градске управе града Краљева под бројем 225/17. 
16. ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ДОО из 
Краљева за пројекат „Вршњачко насиље на друштвеним мрежама“, дана 
28.03.2018. године, заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске 
управе града Краљева под бројем 226/18.  
  17. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈУ 
ФИЛМОВА ИБМ ДОО КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Успори живот“,  дана  
28.03.2018. године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе 
града Краљева под бројем 227/18.  
  18. ЗОРАН НИКОЛИЋ, ПР ИНТЕРНЕТ ИЗДАВАЊЕ И ИСТРАЖИВАЊЕ ЈАВНОГ 
МЊЕЊА „КВ НОВОСТИ“ КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Краљево уткано у 
основе нашег европског идентитета“, дана  29.03.2018. године заведена у 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 
228/18.  
   19. ЉУБИША ЛЕШЕВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА ПРОДУКЦИЈУ ТВ ПРОГРАМА И 
МАРКЕТИНГ „ON LINE“ КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Да видимо и чујемо“,  
дана  29.03.2018. године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске 
управе града Краљева под бројем 229/18.  
  20. ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ КРАЉЕВАЧКА 
ТЕЛЕВИЗИЈА из КРАЉЕВА за пројекат „Узми живот у своје руке“, дана  
29.03.2018. године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе 
града Краљева под бројем 230/18.  
  21. МАКЕДОНСКО УДРУЖЕЊЕ НОВИНАРА „МАК ИНФО“ за пројекат 
„Формирање дописничке мреже часописа 'Македонска виделина' у Краљеву“, дана  
29.03.2018. године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе 
града Краљева под бројем 231/18 
  22. УДРУЖЕЊЕ „САВЕЗ СРБА ИЗ РЕГИОНА“ из Београда за пројекат „СРПСКО 
КОЛО“, дана  29.03.2018. године заведена у Одељењу за друштвене делатности 
Градске управе града Краљева под бројем 232/18. 
  23. ИНСТИТУТ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
„ЗЕЛЕНИ КРУГ“ -ЕКО ЛИСТ из Крагујеца за пројекат „Град Краљево промотер 



заштите животне средине“, дана  29.03.2018. године заведена у Одељењу за 
друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 233/18. 
 24. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И МАРКЕТИНГ МРЕЖА РАДИО СТАНИЦА 
ТЕЛЕВИЗИЈА ПОРТАЛ „GLOBAL MEDIA BROADCAST“ ДОО БЕОГРАД из 
Београда за пројекат „РАДУЈ СЕ РАЂАЊУ“, дана  29.03.2018. године заведена у 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 
234/18. 
 25. BUSINESS INFO GROUP DOO из Београда   за пројекат „Како се спроводе 
јавне набавке – да победе најбољи“, дана  29.03.2018. године заведена у 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 
235/18. 
 
 26. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И МАРКЕТИНГ „IN NETWORK SOLUTION“ 
DOO БЕОГРАД из Београда за пројекат „ГЛАС СРБИЈЕ“, дана  29.03.2018. године 
заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева 
под бројем 236/18. 
 27. BUSINESS INFO GROUP DOO из Београда за пројекат „Креативна економија  - 
добре идеје, привредни потенцијал“, дана  29.03.2018. године заведена у 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 
237/18. 
  28. PUBLIC MEDIA COMMUNICATIONS D.O.O. из Београда за пројекат 
„МРЕЖАСТА КОМУНИКАЦИЈА“, дана  29.03.2018. године заведена у Одељењу за 
друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 238/18. 
  29. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ НОВОСТИ д.о.о. из Краљева за 
пројекат „Приоритет – борба за наталитет“, дана  30.03.2018. године заведена у 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 
239/18.  
  30. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ НОВОСТИ д.о.о. из Краљева за 
пројекат „За напредно Краљево“, дана  30.03.2018. године заведена у Одељењу 
за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 240/18.  
  31. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ НОВОСТИ д.о.о. из Краљева за 
пројекат „Спорт – оно што нас све спаја“, дана  30.03.2018. године заведена у 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 
241/18.  
   32. ДАНИЕЛА ЋАЈИЋ ПР Продукција емитовање и производња реклама 
МАРКЕТИНГ ТВ ИН Краљево из  Краљева за пројекат „Једнакост без предрасуда“, 
дана 30.03.2018. године, заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске 
управе града Краљева под бројем 242/18. 
 33. МIX MEDIA DOO КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „ГРАД КРАЉЕВО ИЗ 
ПРАВЕ ПЕРСПЕКТИВЕ“,  дана  30.03.2018. године заведена у Одељењу за 
друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 243/18.  
 34. ТЕЛЕВИЗИЈА ТЕЛЕМАРК ДОО ЧАЧАК, СИНЂЕЛИЋЕВА ББ из Чачка за 
пројекат СЕРИЈА ТЕКСТОВА И ВИДЕО ПРИЛОГА О ПРОБЛЕМИМА МЛАДИХ-
„АНАТОМИЈА УСПЕХА“,  дана  30.03.2018. године заведена у Одељењу за 
друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 244/18.  



 35. ТЕЛЕВИЗИЈА ТЕЛЕМАРК ДОО ЧАЧАК, СИНЂЕЛИЋЕВА ББ из Чачка за 
пројекат ИМАМО ПРАВО ДА ЗНАМО – КРАЉЕВАЧКЕ АКТУЕЛНОСТИ У ФОКУСУ 
МЕДИЈА“,  дана  30.03.2018. године заведена у Одељењу за друштвене 
делатности Градске управе града Краљева под бројем 245/18.  
 36. RTV „BELLE AMIE“ DOO ИЗ БЕОГРАДА за пројекат „Културно наслеђе 
Краљева“,  дана  30.03.2018. године заведена у Одељењу за друштвене 
делатности Градске управе града Краљева под бројем 246/18.  
  37. „АСТ2В“ АГЕНЦИЈА ЗА КОНСАЛТИНГ – ТАТЈАНА МАМУЛА ПР из Београда 
за пројекат „Креативна мрежа – центар предузетничке идеје у локалној средини“,  
дана  30.03.2018. године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске 
управе града Краљева под бројем 247/18.  
 38. МЕДИЈА ЦЕНТАР ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗДАВАШТВО И ИЗДАВАЧКО-
НОВИНСКУ ДЕЛАТНОСТ, БЕОГРАД, СТАРИ ГРАД из Београда за пројекат 
„Краљево: потенцијали развоја“, дана 30.03.2018. године, заведена у Одељењу за 
друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 248/18.  
 39. BLUMEN GROUP DOO из Београда  за пројекат „ТРАЈАЊЕ, КАО ПУТ 
УСПЕШНЕ ПРИВРЕДЕ И ДРУШТВА“!, дана 30.03.2018. године, заведена у 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 
249/18.  
 40. РАДОМИР МАТОВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ АУДИО ВИЗУЕЛНИХ 
САДРЖАЈА „RM PRODUCTION“ Кованлук, за пројекат „Смањимо незапосленост“, 
дана 30.03.2018. године, заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске 
управе града Краљева под бројем 250/18.  
 41. КУЛТУРНО – ОБРАЗОВНА ФОНДАЦИЈА „ЗРАК“ из Београда за пројекат 
„Креирање и пласман културног производа  - Краљевачке приче о нама“, дана 
30.03.2018. године, заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске 
управе града Краљева под бројем 251/18.  
 42. НОВОСТИ ДАНА.РС ДОО НИШ – ПАЛИЛУЛА из НИША за пројекат „Туризам 
као правац привредног развоја Краљева“ дана  30.03.2018. године заведена у 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева под бројем 
252/17.   
43. Dan Graf Друштво за новинско издавачку делатност Београд из Београда за 
пројекат „Краљевачка библиотека данас, век и по од настанка“, дана  30.03.2018. 
године заведена у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града 
Краљева под бројем 253/18.  
 

     Комисија за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у области 
јавног информисања на територији града Краљева у 2018. години, образована 
Решењем Градског већа града Краљева број 011-106/18-III од 26.03.2018. године 
(у даљем тексту: Комисија),  након разматрања и оцене приспелих пројеката, 
предложила је да се средства доделе следећим учесницима конкурса: 

 
1. МАРИНА МИЉКОВИЋ ДАБИЋ ПР ПРОДУКЦИЈА „PRIME TIME“ КРАЉЕВО 

из Краљева за пројекат „ СА ДРУГЕ СТРАНЕ ОГЛЕДАЛА“. Пројекат има за циљ да 

допринесе бољем разумевању младих њиховог тернутног положаја у друштву 

како би се допринело стварању повољнијег пословног окружења за њих кроз 60 



медијских садржаја. Значај пројекта је детаљан са јасним образложењем теме. 

Прецизно и детаљно је описан. Циљ пројекта је јасно истакнут и обрзложен. Опис 

акитнвоисти је тачан и прецизан. Комисија је одлучила да подржи пројекат у 

износу од 680.000 динара.Неопхондо је да апликант ревоидира буџет у скалду да 

одобреним средствима.  

2.  ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ 
ЕЛИПСА ОД КРАЉЕВО, ЈУГ БОГДАНОВА 148 из Краљева за пројекат „Глас 
против насиља“,    Пројекат је добро написан, бави се ризицима насиља над 
женама и насиљем у породици кроз 24 радијске получасовне радијске  емисије. 
Циљ је да се подигне свест о нужности нулте толеранције на породично насиље. 
Пројекат је прецизно дефинисан кроз опис активности. Пројекат се подржава са 
130.000. позива се апликант да из ревидираног буџета избаци ставке аутрска 
права и регистрацију, најам и закуп домена. 

3. ЈЕЛЕНА ЛЕШЕВИЋ ПР Продукција ТВ програма и маркетинг агенција 
ИНФО ПЛУС Адрани из Краљева пријава за пројекат „Културно наслеђе града 
Краљева –могућност и изазови“. Пројекат је добро написан и образложен. 
Значај је добо постављен, циљ и опис активности су прецизно урађени. Комисија 
је одлучила да пројекат поджи 510.000 динара.  

4. „INFOPRESS 036“ – Интернет издавање и маркетинг из Краљева за 
пројекат „Едукацијом до циља“. Пројекат има за циљ да кроз 50 медијских 
садржаја укаже на скривене опасности које вребају децу на интернету, посебно да 
друштваним мрежама. Примарне и секундарне циљне групе су добро постављене. 
Комисија подржава пројекат са 750.000 динара , уз напомену да апликант у 
ревидираном буџету у ставци оперативни трошкови избаци неприхватљиве 
ставке. 
5.  ТОМИСЛАВ РАДОВАНОВИЋ ПР ИНТЕРНЕТ ИЗДАВАЊЕ И АГЕНЦИЈА ЗА 
ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ АРТ КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Краљево 
јуче данас сутра“. Магазин Ин представља занимњив пројекат у коме спаја 
прошлост и садшњост кроз повезивање грађана Краљева и на известан начин 
представља инфомративни мост са Краљевчанима у свету. Апликат ће кроз 52 
саржаја на занимљив и прихватљив начин информисати јавност о свим важним 
дешавањима у граду. Комисија је одлучила да подржи овај недељник са 400.000 
динара. 
6. АГЕНЦИЈА ЗА ПРОДУКЦИЈУ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА MAX MARI 
PRODUCTION из Краљева за пројекат „Развој пољопривреде у руралним 
подручјима“. Пројекат је од значаја за реализацију јавног итнереса грађана 
Краљева у домену јавног информисања. Апликант ће се кроз десет видео прилога 
бавити проблемима пољопривреде. Пројекат је добро написан, опис активности је 
у складу са буџетом. Комисија је одлучила да подржи пројекат са 520.000 динара.  
7. ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ МЕЛОС ПРОДУКЦИЈА 1984 
КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Мојих руку дело“. Пројекат је лоше написан, а 
обрађује тему од изузетног значаја за јавни интерес.  Буџет пројекта је 
предимензиониран, са недопустивим позиицијама и није у сладу са пројектним  
активностима и техничким капацитетима наведеним у апликацији . Собзиром на 



значај теме комсија је ипак одлучила да подржи само део пројекта који се односи 
на креирање спотова . Комисија подржава пројекат са 100.000 динара.  

 
8. ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ДОО из 
Краљева за пројекат „Вршњачко насиље на друштвеним мрежама“. Тема је 
изузетно значајна јер се бави проблемом дигиталног и вршњачког насиља. Циљне 
групе су добро постављене као и значај  и циљ пројекта. Комисија подржава 
пројекат са 350.000 динара. 
9. ЗОРАН НИКОЛИЋ, ПР ИНТЕРНЕТ ИЗДАВАЊЕ И ИСТРАЖИВАЊЕ ЈАВНОГ 
МЊЕЊА „КВ НОВОСТИ“ КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Краљево уткано у 
основе нашег европског идентитета“.  Пројекат се бави акутелном темом везаном 
за Европску годину култуног наслеђа, очувањем и афирмацијом културно-
историјских вредности овог краја. Кроз 30 медијских садржаја апликант прати 
најважнија културна дешавања на територији Краљева која повезује са Европском 
платформом у циљу боље промоције. Комисија пројекат подржава са 360.000 
динара. 
10. ЉУБИША ЛЕШЕВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА ПРОДУКЦИЈУ ТВ ПРОГРАМА И 
МАРКЕТИНГ „ON LINE“ КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Да видимо и чујемо“. 
Пројекат се бави унапређењем положаја особа са инвалидетом, и јасно се види 
јавни интерес. Знајачај и опис пројекта добро постављени. Комисија подржава 
пројекат са 345.000. 
11. ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ КРАЉЕВАЧКА 
ТЕЛЕВИЗИЈА из КРАЉЕВА за пројекат „Узми живот у своје руке“.Тема широко  
конципирана у односу на изузетно малу циљну групу.  Буџет пројекта је 
предимензиониран, са недопустивим позиицијама у домену оперативних трошкова 
С`обзиром на то да је тема пројекта само у одређеним деловима у складу са 
текстом конкурса за суфинансирање пројеката од јавног интереса, комсија је ипак 
одлучила да подржи само део пројекта који се односи на креирање спотова . 
Комисија подржава пројекат са 100.000 динара.  
12. УДРУЖЕЊЕ „САВЕЗ СРБА ИЗ РЕГИОНА“ из Београда за пројекат „СРПСКО 
КОЛО“.  Пројекат информише избегла и расељена лица која живе на територији 
Краљева о свим важним питањима везаним за живот  и остваривање права ове 
групације. Собзизром на специфичност теме, комисија подржава пројекат са 
150.000 динара.  
13. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И МАРКЕТИНГ МРЕЖА РАДИО СТАНИЦА 
ТЕЛЕВИЗИЈА ПОРТАЛ „GLOBAL MEDIA BROADCAST“ ДОО БЕОГРАД из 
Београда за пројекат „РАДУЈ СЕ РАЂАЊУ“.Тема је у складу са пронаталитетном 
политиком Владе Републике Србије, града Краљева и акционог плана локалне 
самоуправе, самим тим и са Јавним позивом-. Кроз 64 медијска садржаја 
информише се посебно млађа популација о пронаталитетној политици и мерама 
које се спроводе у борби против беле куге. Опис пројекта је детаљан. Комисија 
подржава пројекат са 305.000 динара. 
14. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ НОВОСТИ д.о.о. из Краљева за 
пројекат „Приоритет – борба за наталитет“.   Тема је у складу са пронаталитетном 
политиком Владе Републике Србије, града Краљева и акционог плана локалне 
самоуправе, самим тим и са Јавним позивом-. Кроз 14 медијских садржаја грађани 



се  информишу о пронаталитетној политици и мерама које се спроводе у борби 
против беле куге. Опис пројекта је детаљно дат по месецима и за сваки медијски 
садржај посебно. Комисија подржава пројекат са 1.285.000 динара. 
15. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ НОВОСТИ д.о.о. из Краљева за 
пројекат „За напредно Краљево“. Пројектне активности су детаљно и добро 
образложене, а тема је у складу са конкурсом. Значај и опис пројекта су јасно 
дефинисани, као и план реализације. Прецизцно је наведено како ће се пројекат  
реализовати по месецима и емисијама. Комисија подржава пројекат са 4.345.000 
динара.  
16. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ НОВОСТИ д.о.о. из Краљева 
за пројекат „Спорт – оно што нас све спаја“.   Пројекат је добро написан, теме 
су јасно дефинисане, а пројектне активности су детаљно образложене. Прецизцно 
је наведено како ће се пројекат  реализовати по месецима и емисијама. Комисија 
подржава пројекат 1.238.000 динара. 
17. ДАНИЕЛА ЋАЈИЋ ПР Продукција емитовање и производња реклама 
МАРКЕТИНГ ТВ ИН Краљево из  Краљева за пројекат „Једнакост без предрасуда“. 
Пројекат је веома важан јер  се на јасан начин бави особама са инвалидитетом. 
Прецизно је конципиран, истакнути су значај и циљеви пројекта, а опис активности 
је детаљан и прецизан. То се односи и на план реализације. Комисија подржава 
пројекат са 1.048.000 динара.  
18. ТЕЛЕВИЗИЈА ТЕЛЕМАРК ДОО ЧАЧАК, СИНЂЕЛИЋЕВА ББ из Чачка за 
пројекат ИМАМО ПРАВО ДА ЗНАМО – КРАЉЕВАЧКЕ АКТУЕЛНОСТИ У ФОКУСУ 
МЕДИЈА“.    Тема је у складу са јавним позивом. Реализација пројекта гарантује 
остваривање јавног интереса грађана Краљева у домену јавног информисања. 
Опис активности је датаљно образложен, као и значај пројекта. Буџет је складу са 
пројектним активностима. Комисија подржава пројекат са 700.000 динара.  
19. BLUMEN GROUP DOO из Београда  за пројекат „ТРАЈАЊЕ, КАО ПУТ 
УСПЕШНЕ ПРИВРЕДЕ И ДРУШТВА“.  Пројекат се бави предузетништвом, што је у 
складу са јавним позивом за остваривање јавног интерес у домену јавног 
информисања. Циљ је, да се јасно укаже на привредне потенцијале овог краја, да 
се повежу бизнис и локална самоуправа, као и да се афирмишу млади 
предузетници. Комсија подржава пројекат са 419.000 динара.  
20. РАДОМИР МАТОВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ АУДИО ВИЗУЕЛНИХ 
САДРЖАЈА „RM PRODUCTION“ Кованлук, за пројекат „Смањимо незапосленост“.  
Пројекат се бави представљањем привредног амбијента у Краљеву, најширој 
публици, на територији Србије. Веома је значајан за остваривање јавног интереса 
у домену јавног информисања јер предствња привредне потенцијале и града 
Краљева.  Комисија подржава пројекат са 515.000 динара.  
 
 
             Након разматрања и оцене приспелих пројеката, Комисија је предложола 
да се средства не доделе следећим учесницима конкурса: 
 
 
1.  Силвија Сламинг Ћузовић ПР Рад на веб сајтовима из Аранђеловца за пројекат 

„Седам краљевачких чуда“. Идеја пројекта је да објави 10 текстова о туристичкој 



понуди Краљева на енглеском и српском језику. Пројекат је прешироко 

конципиран, више се бави туризмом, а не конкретном проблематиком. Опис 

активности је непрецизан. Резултати и индикатори су уско постављени. Из 

пројеката се не види јавни интерес. Комисија је одлучила да не подржи пројекат. 

2. КРАЉЕВАЧКИ РАЗВОЈНИ ЦЕНТАР из Краљева за пројекат „Ко се и како бави 

напуштеним погонима некадашњих индустријских предузећа у Краљеву?“.  

Пројекат има за циљ да упозна јавност са тренутним стањем напуштених 

индустријских погона кроз 30 објава на порталу и 4 новинска текста. Пројекат је 

уопштен са јако уском одабраном  темом. Опис пројекат јако штуро написан без 

одговора на конкретна питања. Пројекат је написан више за НВО него за медије. 

Медијски садржај није довољно јасно истакнут и представљен. значај пројекта је 

недовољно истакнут. Опис пројектних активности не пружа јасан увид у медијске 

садржаје.  Комисија је одлучола да не подржи пројекат. 

3. СИНДИКАТ НОВИНАРА СРБИЈЕ из Београда за пројекат „Достојанственим 

радом до пристојног новинарства“. Пројекат није информативни и више је 

усмерен на синдикално деловање уске групације, без јасног јавног интереса. Две 

тематске целине и пет медијских садржаја ,организовање панел дискусија нису у 

складу са оствариваљем јавног интерса грађана Краљева . комсија је одлучила да 

не подржи пројекат.  

4. СОС КАНАЛ ПЛУС ДОО из Београда  за пројекат „ЗАШТИТИМО НАШУ ДЕЦУ“. 
Пројекат се бави промоцијом знања, пристојности скормности и толерананције у 
спорту. Опис је уопштен и непрецизан. План реализације није у складу са описом. 
Буџет није конципиран у складу са капацитетима апликанта. Комисија је одлучила 
да не подржи пројекат.  
5. MEDIA ADVERTISING DOO ZA MARKETING I PRОPAGANDU из Београда за 
пројекат „НАС ЈЕ 10%“. Пројекат је лоше написан, апликација није попуњена до 
краја, недостаје опис активности, рубрике    резлутати и индикатори резулата. 
Комисија је одлучила да не подржи пројекат. 
6. КЦМК – ЦЕНТАР ДОО КРАЉЕВО из Краљева, пријава за пројекат „Буди 
одговоран грађанин укључи се“.  Сврха пројекта је веће интересовање грађана, да 
се кроз грађанску иницијативу , референдум или збор грађана уклључе у 
доношење одлука на локалу. Пројекат се  више се тиче Невладиних организација. 
Оперативни трошкови нису у складу са представљеним капацитетима апликанта. 
Персонални трошкови су предимензионирани. Комисија је одлучила да не подржи 
пројекта. 
7. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈУ МЕЛОС 

ДОО КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Наше село (емисија о пољопривреди и 

селу)“. Пројекат је лоше написан, без јасно дефинисаних тема и медијских 

садржаја којима се бави. Значај теме теме није добро дефинисан. Буџет је 

погрешно конципиран са недопустивим позицијама и у супротности са наведеним 



техничким капцитетима за реализацију пројекта. Комисија је одлучила да пројекат 

не подржи. 

8. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈУ МЕЛОС 
ДОО КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Културно-историјско благо Краљева и 
околине“. Пројекат је уопштен и непрцизан бави се више разгледницом Краљева и 
окружења, него конкретном проблематиком. Опис активности је уско конципиран, 
као и план реализације. Значај није довољно истакнут и циљна група је уско 
дефинисана. Буџет је погрешно конципиран са недопустивим позицијама. 
Комисија је одлучила да пројекат не подржи. 
9. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈУ ФИЛМОВА 
ИБМ ДОО КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „Успори живот“. Пројекат је 
недовољно дефинисан, без јасно постављене проблематике. Значај није довољно 
истакнут, са паушалним и непровереним оценема без наведених рефернци. 
Резултати и циљ пројекта су лоше постављени. Буџет је погрешно конципиран са 
недопустивим ставкама у оперативним трошковима. Комисија је одлучила да 
пројекат не подржи. 
10. МАКЕДОНСКО УДРУЖЕЊЕ НОВИНАРА „МАК ИНФО“ за пројекат „Формирање 
дописничке мреже часописа 'Македонска виделина' у Краљеву“.  Пројекат није у 
складу складу са јавним позивом за учешће на конкурсу за остваривање јавног 
интереса у области јанвог интереса на територији Града Краљева у 2018.години 
јер се тиче оснивања дописничке мреже. 
11. ИНСТИТУТ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
„ЗЕЛЕНИ КРУГ“ -ЕКО ЛИСТ из Крагујеца за пројекат „Град Краљево промотер 
заштите животне средине“. Тема екологије је широко конципирана. И ако је од 
изузенте важности за овај крај, мали је број садржаја везнаих за конкретну 
територују, а медиј није доступан у слободној продаји и самим тим није доступан 
грађанима Краљева 
 
12.  BUSINESS INFO GROUP DOO из Београда   за пројекат „Како се спроводе 
јавне набавке – да победе најбољи“. Пројекат је уско стручан више је образовног 
карактера, не бави се информисањем грађана о конкретној теми већ је опис 
постављен широко – европске интеграције и борба против корупције. Реализација 
пројекта не гарантује остваривање јавног интереса у домену јавног информисања.   
Комисија не подржава пројекат. 
13. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И МАРКЕТИНГ „IN NETWORK SOLUTION“ 
DOO БЕОГРАД из Београда за пројекат „ГЛАС СРБИЈЕ“.  Пројекат је уопштен, 
прешироко постављен, нема јасно постављену тему и буџет је технички 
неисправан јер апликант потражује средства из Републичког буџета а не од 
локалне самоуправе. Комисија не подржава пројекат. 
14. BUSINESS INFO GROUP DOO из Београда за пројекат „Креативна економија  - 
добре идеје, привредни потенцијал“.  Тема пројеката је заговарање побољшања 
положаја велике групе људи који раде у креативној индустрији а циљна група су 
старији, жене и млади људи, тако да у старту нису јасно дефинисани ни циљеви 
ни циљна група. Опис је конфузан. Комисија не подржава пројекат. 



15. PUBLIC MEDIA COMMUNICATIONS D.O.O. из Београда за пројекат 
„МРЕЖАСТА КОМУНИКАЦИЈА“. Пројекат подразумева локално регионалних 
телевизија  што није у складу са конкурсом о пројектном суфинансирању. Буџет је 
технички неисправан јер се за средства аплицира код Републике а не локалне 
самоуправе, а персонални трошкови су предимензонирани и погрешно 
конципирани. Комисија не подржава пројекат.  
16. МIX MEDIA DOO КРАЉЕВО из Краљева за пројекат „ГРАД КРАЉЕВО ИЗ 
ПРАВЕ ПЕРСПЕКТИВЕ“. На основу записника техничке комисије, а који је 
комисија за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у области 
јанвог информисањана територији Града Краљева у 2018.г добила,  апликант није 
оправдао пренета буџетска средства по претходном јавном позиву, па комисија не 
разматра овај предлог.  
17. ТЕЛЕВИЗИЈА ТЕЛЕМАРК ДОО ЧАЧАК, СИНЂЕЛИЋЕВА ББ из Чачка за 
пројекат СЕРИЈА ТЕКСТОВА И ВИДЕО ПРИЛОГА О ПРОБЛЕМИМА МЛАДИХ-
„АНАТОМИЈА УСПЕХА“.    Пројекат је везан за социо-економски положај младих, 
али и за образовање, запошљавање, стручно усавршавање. Прешироко је 
конципиран, не прати јасно једну тему. Буџет је тенички неисправан јер се 
аплицира за средства из Републичког буџета а не код локалне самоуправе. 
Комисија не подржава пројекат.  
18. RTV „BELLE AMIE“ DOO ИЗ Ниша  за пројекат „Културно наслеђе Краљева“. 
Пројекат је везан за промоцију културног наслеђа али без конкретних идеја, 
активности и тема. Више је намењен туристима него грађанима Краљева. 
Пројекат је уопштен и не гарантује остваривање јавног интереса. Буџет је 
предимензиониран у делу персоналних трошкова, док у оперативним има нејасних 
ставки. Комисија не подржава пројекат.       
19. „АСТ2В“ АГЕНЦИЈА ЗА КОНСАЛТИНГ – ТАТЈАНА МАМУЛА ПР из Београда за 
пројекат „Креативна мрежа – центар предузетничке идеје у локалној средини“.   
Пројекат је нејасан и конфузан. Не препознају се јасно тема, садржај, ни опис  
активности. Буџет је технички неисправан. Комсија не подржава пројекат. 
20.   МЕДИЈА ЦЕНТАР ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗДАВАШТВО И ИЗДАВАЧКО-
НОВИНСКУ ДЕЛАТНОСТ, БЕОГРАД, СТАРИ ГРАД из Београда за пројекат 
„Краљево: потенцијали развоја“. Сврха пројекта  је информисање, учешће других 
медија, грађана, оснаживање привредних потенцијала. Пројекат је нејасан и 
неодређен. Не види се како се остварује  јавни интерес у информисању грађана 
Краљева. Циљ пројекта је лоше дефинисан и представњен. Комисија не подржава 
пројекат.  
21. КУЛТУРНО – ОБРАЗОВНА ФОНДАЦИЈА „ЗРАК“ из Београда за пројекат 
„Креирање и пласман културног производа  - Краљевачке приче о нама“.   Сврха 
пројекта је едукција  културних стваралаца и радника у култури о креирању 
потпуног културног производа. Пројекат нема конкретну тему, циљна група је уско 
конципирана, а опис пројекта је није у складу са Јавним позивом јер се односи на 
организовање семинара, предавања и радионица. Буџет је технички неисправан. 
Комисија не подржава пројекат. 
22. НОВОСТИ ДАНА.РС ДОО НИШ – ПАЛИЛУЛА из НИША за пројекат „Туризам 
као правац привредног развоја Краљева“.   Пројекат се бави туристичком 
промоцијом Града Краљева и околине. Пројекат се међутим не бави конкретним 



туристичким и културним догађајима, већ уопштеном туристичком понудом. 
Комисија не подржава пројекта. 
23. Dan Graf Друштво за новинско издавачку делатност Београд из Београда за 
пројекат „Краљевачка библиотека данас, век и по од настанка“. Пројекат је уско 
постављен, више је културно историјски него информативни, опис активности је 
уопштен.  Значај пројекта, 150 година рада библиотеке није довољно истакнут, па 
није довољно јасан јавни интерес грађана Краљева. Примарни и секундарни 
циљеви су погрешно конципирани.  Комисија не подржава пројекат.  
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