
     На основу члана 41а. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања (,,Сл.гласник РС,,број 16/16 и 8/17), и члана 

47.Статута града Крушевца (,,Сл.лист града Крушевца,,број 15/18), Градоначелник града 

Крушевца , дана 24.03.2021.године донео је  

ЗАКЉУЧАК 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СПРОВЕДЕНОМ КОНКУРСУ И АНАЛИЗИ 

КВАЛИТЕТА ПОДРЖАНИХ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 

2020.ГОДИНУ 

 

I   Усваја се Извештај о спроведеном конкурсу и анализи квалитета подржаних пројеката у 

области јавног информисања на територији града Крушевца за 2020.годину, који је 

предложила Комисија за  оцену пројеката од значаја за јавни интерес у области јавног 

информисања под бројем  71 од 12.03.2021.године. 

II   Закључак објавити на сајту града Крушевца и у ,,Службеном листу града Крушевца,,a 

Извештај о спроведеном конкурсу и анализи подржаних пројеката у области јавног 

информисања за 2020.годину објавити на сајту града Крушевца. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

       У складу са чланом 4. и 8. Правилника о  суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања(,,Сл.гласник РС,,број 16/16 и 

8/17),Градоначелник града Крушевца расписао је Јавни позив за   учешће на  Конкурсу за 

суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања 

на  територији града Крушевца за 2020. годину (у даљем тексту :Јавни позив),,.Јавни позив 

расписан је  дана 07.02.2020године и објављен у листу ,,Град“и на сајту града Крушевца 

www.krusevac.rs. Јавни позив трајао је од 07.02.2020 године до 24.02 2020 године.На 

расписани Јавни позив пристигло је 25 пројеката. Није било неблаговремених пријава. 

Решењем Градоначелника града Крушевца одобрено је  суфинансирање 16 пројеката 

којима се остварује општи интерес у области јавног информисања на територији града 

Крушевца у 2020.години, у износу од  17.000.000,00 динара за следеће пројекте: 

 

1. ,,Пахуљица тим“Крушевац, удружење,матични број 28149085,пиб 108593323,за 

реализацију пројекта,,Селу у походе,, у износу од 250.000,00 динара; 

 

2. Портал ,,ADD Production“,,,АDD PRODUCTION“д.о.о.Крушевац, продукција , пиб 

106275508, мат.број 20568453, за реализацију пројекта,, „Век фудбала у 

Расинскомокругу,, у износуод 200.000,00 динара; 

3. ,,ЛОТИС“-Агенција за консалтинг Крушевац, продукција, мат.број 62915757, пиб 

107683281, за реализацију пројекта„ Медијска писменост свакодневице-нови 

глобални језик комуникације младих“, у износу од 150.000,00 динара; 

http://www.krusevac.rs/


4. ,,ЛИНК“-Крушевац, Лига за истраживачко новинарство, удружење, издавач медија 

пиб.109789544.мат.број 28215223, за реализацију пројекта ,,Крушевац у Европи-

Европа у Крушевцу“, у износу од 150.000,00 динара; 

5. ,,ЦИНК“Крушевац, Крушевац прес-Центар за истраживачко новинарство 

Крушевац, удружење, издавач медија пиб. 109094695, мат.број 28179251 за 

реализацију пројекта „Еколошки изазови Града Крушевца у процесу придруживања 

Србије ЕУ“, у износу од 250.000,00 динара; 

6. ,,Груја“Крушевац-Видеопродукција и фотографске услуге, предузетник, телевизија 

Јефимија, продукција пиб 102735258 мат.број 55784400 за реализацију пројекта 

,,Здраве навике –здраво дете,родитељи то могу!“у износу од 150.000,00 динара; 

7. Tелевизија,,Јефимија“Крушевац,,Канал12-037“Крушевац, продукција, пиб 

108362329 мат.број63399256 за реализацију пројекта,,Унапређење информисаности 

о мултипласклерози“ у износу од 1.250.000,00 динара; 

8. ,,ТВ ДИСКОС“ Александовац, телевизија ДИСКОС д.о.о.издавач медија, пиб 

100365864 мат.број 07194889 за реализацију пројекта ,,Роми у граду Крушевцу-

Расинском округу“, у износуод 250.000,00 динара; 

9. Интернет портал krusevacgrad.rs „Албос“д.о.о.-,издавач медија, пиб. 100314741 

мат.17277782, за реализацију пројекта ,,Млади и замке таблоидне културе“, у 

износу од 350.000,00 динара; 

10. ПОРТАЛ РТК –www.rtk.rs,Радио телевизија Крушевац д.о.о. Крушевац,издавач 

медија, пиб 100478598 мат.број 07194455 за реализацију пројекта,,Крушевац од А 

до Ш“-Прва градска онлајн енциклопедија –трећи завршни део, у износу од 

500.000,00 динара; 

11. РАДИО Крушевац ,Радио телевизија Крушевац д.о.о ,издавач медија, пиб 

100478598 мат.број 07194455 ,за реализацију пројекта,,Како је радио радио“-

серијал о пола века Радио Крушевца, у износу од 2.108.000,00 динара; 

12. Регионална Телевизија Крушевац, Радио телевизија Крушевац д.о.о. Крушевац, 

издавач медија, пиб. 100478598 мат.број 07194455, за реализацију пројекта,,Чувај 

себе мисли на друге“, у износу од  7.400.000,00 динара; 

13. Радио Рубин ,,Радио Рубин“ д.о.о, издавач медија ,пиб 111358370 мат.број 

21468673,за реализацију пројекта,,Омладински студио-медијском писменошћу кроз 

рекламни лавиринт“, у износу од 470.000,00 динара; 

14. Tелевизија Плус,,,ADD PRODUCTION“д.о.о,Крушевац, продукција ,пиб 

106275508, мат.бро ј20568453, за реализацију пројекта,,Корак ка новим изазовима-

жене то могу!“, у износу од 1.700.000,00 динара; 

15. Новине,,Град“и портал krusevacgrad.rs,,,Албос“д.о.о, издавач медија ,пиб 

100314741, мат.број 17277782, за реализацију пројекта,,Сачувајмо алтернативна 

изворишта питке воде“, у износу од 1.000.000,00 динара. 

16. Новинско-издавачко предузеће ,,Победа“д.о.о.Крушевац ,издавач медија,пиб. 

104354791, мат.број 20149680 за реализацију пројекта ,,Царска   

разгледница“упознајте Крушевац у износу од 822.000,00 
 

      Сви учесници Конкурса који су добили средства благовремено су доставили 

наративне и финансијске извештаје о реализованим пројектима , као и пратећу  

финансијску документацију,у складу са законом и закљученим уговорима. 



         Комисија за оцену пројеката од значаја за јавни интерес у области јавног информисања 

је на седници одржаној 12.03.2021.године, разматрала  извештаје учесника конкурса који су 

добили средства, и у складу са  чл. 41.Правилника усвојили извештаје и предложили 

градоначелнику града Крушевца  доношење Закључка. 

     Са напред изнетог, доноси се Закључак као у диспозитиву. 

 

                                                                                                      

 

 

 


