
     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 15.03.2022.године донео је  

 

ЗАКЉУЧАК 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СПРОВЕДЕНОМ КОНКУРСУ И АНАЛИЗИ 

КВАЛИТЕТА ПОДРЖАНИХ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 

2021.ГОДИНУ 

 

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

области јавног информисања на територији града Крушевца за 2021.годину, који је 

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

информисања под бројем  67 од 25.02.2022.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 2021.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 2021. годину (у даљем тексту :Јавни позив),,.Јавни позив 

расписан је  дана 29.01.2021 године и објављен у листу ,,Град“и на сајту града Крушевца 

www.krusevac.rs. Јавни позив трајао је од 29.01.2021 године до 15.02.2021 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 2021.години, у износу од  17.000.000,00 динара за следеће пројекте: 

   
1. Центар за истраживачко новинарство-"ЦИНК". Матични број 28179251, Пиб 

109094695, за реализацију пројекта „Узроци и последице насиља над женама и девојкама 

у Крушевцу и околини", у износу од 250.000,00 РСД. 

 

2. Агенција за консалтинг "ЛОТИС", Крушевац. Матични број 62915757, Пиб 

107683281, за реализацију пројекта Дигитално доба-живот у окружењу 

дигиталних медија, у износу од 150.000,00 РСД. 

http://www.krusevac.rs/


 

3. Лига за истраживачко новинарство-"ЛИНК", Крушевац. Матични број 

28215223, Пиб 109789544 за реализацију пројекта "На скривено те водим место- 

Јастребац на туристичкој мапи Србије, у износу од 150.000,00 РСД. 

 

4. АЛБОС  Д.О.О -НОВИНЕ ГРАД Д.О.О, Крушевац. Матични број 17277782 ,Пиб 

100314741 за реализацију пројекта ,,СОЛИДАРНОСТ-друга страна пандемије,, у 

износу од 700.000,00 РСД. 

 

5. АЛБОС Д.О.О, ПОРТАЛ, Крушевац. Матични број 17277782, Пиб 100314741 за 

реализацију пројекта „Активизам у уметности- музика која је мењала свет“ у 

износу од 300.000,00 РСД. 

 

6. Радио телевизија Крушевац-РТК радио, Крушевац. Матични број 07194455, Пиб 

100478598 за реализацију пројекта „Хероји под маскама“ у износу од 2.200.000,00 

РСД. 

 

7. Радио телевизија Крушевац-ТЕЛЕВИЗИЈА Крушевац. Матични број 

07194455,Пиб 100478598 за реализацију пројекта „КРУШЕВАЦ НАША КУЋА“ у 

износу од 7.500.000,00 РСД. 

 

8. Радио телевизија Крушевац РТК ПОРТАЛ, Крушевац. Матични број 

07194455,Пиб 100478598 за реализацију пројекта „МОЈ ГРАД МОЈА 

ИНСПИРАЦИЈА, у износу од 500.000,00 РСД. 

 

9. ПОБЕДА Д.О.О, Крушевац. Матични број 20149680, Пиб 104354791 за 

реализацију пројекта „ШТО ВИШЕ ТО БОЉЕ“, у износу од 850.000,00 РСД. 

 

10. ADD PRODUCTION D.O.O Крушевац-Телевизија ПЛУС. Матични број 

20568453 ,Пиб 106275508 за реализацију пројекта „КРУШЕВАЦ У ГОДИНИ 

ЈУБИЛЕЈА“ у износу од 1.700.000,00 РСД. 

 

11. ADD PRODUCTION D.O.O Крушевац-ТВ ПЛУС РС. ПОРТАЛ. Матични број 

20568453 ,Пиб 106275508 за реализацију пројекта „СПОМЕНИЦИ 

ИСТОРИЈСКО БЛАГО“ у износу од 300.000,00 РСД. 

 

12. Радио РУБИН Д.О.О, Крушевац. Матични број 21468673,Пиб 111358370 за 

реализацију пројекта „Пандемија и ЈА- утицај пандемије корона вируса на 

живот младих у Крушевцу у износу од 450.000,00 РСД. 

13. Пахуљица тим, Крушевац. Матични број 28149085,Пиб 108593323 за реализацију 

пројекта „БУЂЕЊЕ ЗМАЈА ОД ЈАСТРЕПЦА“ у износу од 250.000,00 РСД. 



14. РЕБУС Д.О.О, Крушевац. Матични број 06270441,Пиб 100324268 за реализацију 

пројекта ЕДУКАЦИЈА И ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ У РАСИНСКОМ ОКРУГУ, у износу од 100.000,00 РСД. 

15. Марина Николић ПР Агенција КАНАЛ 12-037, Крушевац (Јефимија Интернет 

ПОРТАЛ). Матични број 63399256,Пиб 108362329 за реализацију пројекта 

„СВЕТИЊЕ ЕПАРХИЈЕ КРУШЕВАЧКЕ“, у износу од 100.000,00 РСД. 

16. Марина Николић ПР Агенција за рекламу Канал 12-037, Крушевац, 

(Телевизија Јефимија Крушевац и ТВ Сат Пожаревац). Матични број 63399256 

,Пиб 108362329 за реализацију пројекта „ОВО ЈЕ КРУШЕВАЦ“, у износу од 

1.500.000,00 РСД. 

         

          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 25.02.2022.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. 

 

                                                                                                      Градоначелник 

                                                                                               ____________________ 

                                                                                                   Јасмина Палуровић 

 

 


