
На основу члана 17. и члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник 

РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/2016-аутентично тумачење), члана 24. Правилника о суфинансирању 

пројеката за остваривање јавног  интереса  у области  јавног  информисања  („Сл.  гласник  РС“,  

бр. 16/2016 и 8/2017),  члана 8. Одлуке о буџету Општине Ћуприја за 2020. годину (,,Службени 

гласник општине Ћуприја“ бр. 45/2019) по расписаном Јавном позиву за учешће на конкурсу за 

суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 

2020. години, бр. 06-4-4/2020-01-1 од 17.01.2020. године, а на предлог Комисије за оцењивање 

пројеката у области јавног информисања   Општинско   веће   општине   Ћуприја,   на   седници   

одржаној   дана 20.03.2020. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

о  расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања на територији општине Ћуприја у 2020. години 

 

I  Овим  Решењем  утврђује  се  расподела  средстава  опредељених  Одлуком  о  буџету 

општине Ћуприја за 2020. годину („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 45/2019),    по  

расписаном  Јавном  позиву  за    учешће  на  конкурсу  за  суфинансирање пројеката ради 

остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години, бр. 06-4-4/2020-01-1 

од 17.01.2020. године (у даљем тексту: Конкурс), у укупном износу од 15.000.000,00 динара. 

 

II Средства из става I овог Решења, појединачно су одобрена на следећи  начин: 

  

1. Подносиоцу пријаве  бр. 400-113/2020-01-01, Коперникус РТВ Јагодина, Јагодина, 

недељник „Нови пут“, који је конкурисао пројектом „Ћуприја улаже у младост и будућност“ 

додељују се средства у износу од 750.000,оо РСД. 

2. Подносиоцу пријаве бр. 400-86/2020-01-1, РТМ Д.О.О. РАДИО „HOREUM MARGI“, 

Ћуприја, који је конкурисао са пројектом „Ћуприја на европском путу“ додељују се средства у 

износу од 500.000,оо РСД.  

3. Подносиосу пријаве бр. 400-115/2020-01-1, КОПЕРНИКУС РТВ, Јагодина Д.О.О, који је 

конкурисано пројектом „Одговорним радом до сигурне будућности“Пројекат „Одговорним радом 

до сигурне будућности“, додељују се средства у износу од  650.000,оо РСД 

4. Подносиоцу пријаве бр. 400-117/2020-01-1, Удружење „Форум за анализу друштвених 

процеса Црвени картон“ Параћин, који је конкурисао пројектом „Ћуприја на инфо длану“ 

додељују се  средста у износу од 100.000,оо РСД. 

5. Подносиоцу пријаве бр. 400-132/2020-01-1, Новинска агенција Бета Пресс д.о.о који је 

конкурисао пројектом „Ћуприја – општина по мери грађана“, додељују се средства у износу од  

450.000,оо РСД  

6. Подносиоцу пријаве бр. 400-131/2020-01-1 РТВ КАНАЛ М д.о.о. Параћин, који је 

конкурисао пројектом „Они су прославили Ћуприју`“, додељују се средства у износу од 

2.000.000,оо РСД.  

7. Подносиоцу пријаве бр. 400-133/2020-01-1,  РТВ КАНАЛ М д.о.о. Параћин, портал,  који 

је конкурисао пројектом „Ћупријски зборник, серијал о образовању, култури, историји и 

манифестацијама у Ћуприји“ додељују се средства у износу од 500.000,оо РСД.  



8. Подносиоцу пријаве бр. 400-114/2020-01-1, РАДИО „ДАК“ Д.О.О. Ћуприја,  који је 

конкурисао пројектом „Ћуприја, јуче, данас, сутра“ додељују се средства у износу од 550.000,оо 

РСД.  

9. Подносиоцу пријаве бр. 400-125/2020-01-1, ПОМОРАВСКИ ГЛАСНИК Д.О.О. Ниш, 

интернет портал, који је конкурисао пројектом „Ћуприја на мрежи додељују се средства у износу 

од  490.000,оо РСД.  

10. Подносиоцу пријаве бр. 400-123/2020-01-1, Друштву за радио и телевизијске 

активности „Kopernikus cable network“ друштво са ограниченом одговорношћу, Ниш, који  је 

конкурисао пројектом „Природна богатства и историјско наслеђе Ћуприје“. додељују се средства 

у износу од  1.000.000,оо  РСД. 

11. Подносиоцу пријаве бр. 400-127/2020-01-1 ПОМОРАВСКИ ГЛАСНИК Д.О.О. Ниш, 

часопис, који је конкурисао пројектом „Гласник добрих вести“, додељују се средства у износу од 

1.195.000,оо РСД.  

12.  Подносиоцу пријаве бр. 400-126/2020-01-1, ПОМОРАВСКИ ГЛАСНИК Д.О.О. Ниш, 

телевизија,  који је конкурисао пројектом „Ћуприја – идемо даље“ додељују се средства у износу 

од 6.815.000,оо РСД.  

 

III На основу овог Решења са сваким од учесника  конкурса коме су одобрена средства, 

по расписаном Јавном позиву за   учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради 

остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години биће закључен  

одговарајући уговор. 

 

IV Ово  Решење биће објављено на званичном сајту општине Ћуприја  www.cuprija.rs и у 

Службеном гласнику општине Ћуприја и достављено сваком од учесника Конкурса у 

електронској форми. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 17.01.2019. године  расписало  

је Јавни позив за  учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног 

интереса у области јавног информисања у 2020. години, бр. 06-4-4/2020-01-1 и исти је објављен 

на званичном сајту општине Ћуприја, као  и у дневном листу „Данас“. До истека рока за 

пријављивање на конкурс, дана 03.02.2020. године, Општинском већу општине Ћуприја  поднето 

је укупно 22 пријаве: Пријава бр. 400-86/2020-01-1 од 28.01.2020. године, подносиоца РТМ Д.О.О. 

РАДИО „HOREUM MARGI“, Ћуприја;  Пријава бр. 400-96/2020-01-1 од 30.01.2020. године, 

подносиоца RTК „Belle Amie“ doo, Ниш; Пријава  бр. 400-113/2020-01-01 од 03.02.2020. године, 

подносиоца Коперникус РТВ Јагодина, Јагодина; Пријава бр. 400-114/2020-01-01 од 03.02.2020. 

године, подносиоца Предузеће за радио, телевизију и друге делатности „Радио Дак“ д.о.о. 

Ћуприја; Пријава  бр. 400-115/2020-01-1 од 03.02.2020. године, подносиоца Коперникус РТВ 

Јагодина, Јагодина; Пријава бр. 400-117/2020-01-1 од 03.02.2020. године, подносиоца Портал 035, 

Параћин; Пријава бр. 400-118/2020-01-1 од 03.02.2020. године, подносиоца DIRECT LINK D.O.O. , 

Београд; Пријава бр. 400-119/2020-01-1 од 03.02.2020. године, подносиоца DIRECT LINK D.O.O. , 

Београд; Пријава бр. 400-120/2020-01-1 од 03.02.2020. године, подносиоца Реорганизација ДОО, 

Ниш; Пријава бр. 400-121/2020-01-1 од 03.02.2020. године, подносиоца Савез Срба из региона, 

Нови Београд;  Пријава бр. 400-122/2020-01-1 од 03.02.2020. године, подносиоца „Мултикултура 

http://www.cuprija.rs/


Србије“ Мала Врбица код Крушевца; Пријава бр. 400-123/2020-01-1 од 03.02.2020. године, 

подносиоца KOPERNIKUS CABLE NETWORK DOO, Ниш; Пријава бр. 400-125/2020-01-1 од 

03.02.2020. године, подносоца „Поморавски гласник“ доо, Портал РТП on line, Ћуприја; Пријава 

бр. 400-126/2020-01-1 од 03.02.2020. године, подносоца „Поморавски гласник“ доо, ТВ 

Поморавље, Ћуприја; Пријава бр. 400-127/2020-01-1 од 03.02.2020. године, подносиоца 

„Поморавски гласник“ доо, Часопис Поморавски гласник; Пријава бр. 400-131/2020-01-1 од 

04.02.2020. године, подносиоца РТВ „Канал М“, Телевизија, Параћин; Пријава бр. 400-132/2020-

01-1 од 04.02.2020. године, подносиоца Новинска агенција „Бета прес“ доо Београд; Пријава бр. 

400-133/2020-01-1 од 04.02.2020. године, подносиоца РТВ „Канал М“, Портал, Параћин; Пријава 

бр. 400-134/2020-01-1 од 04.02.2020. године, подносиоца Central media DOO, Јагодина; Пријава бр. 

400-135/2020-01-1 од 04.02.2020. године, подносиоца Central media DOO, Јагодина; Пријава бр. 

400-141/2020-01-1 од 05.02.2020. године, подносиоца ИНФО 24 МЕДИА ДОО, Београд; Пријава 

бр. 400-175/2020-01-1 од 14.02.2020. године, подносиоца НОВОСТИ ДАНА. РС ДОО, Ниш-

Медијана.  

Стручна комисија за оцену пројеката именована решењем председника општине, бр. 02-

20/2020-01-1 дана 14.02.2020. године, извршила је стручну оцену приспелих пријава на 

расписаном Јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања 

интереса у области јавног информисања у 2020. години и сачинила обједињени предлог комисије 

о расподели средстава за суфинансирање медијских пројеката и на основу критеријума за оцену 

пројеката одлучила да треба да буду суфинансирани пројекти како следи: 

 Пројекат „Ћуприја улаже у младост и будћност“, чији је подносилац Коперникус Радио 

телевизија Јагодина д.о.о. Јагодина, треба да буде суфинансиран са 750.000 динара, за колико је 

подносилац и аплицирао. Пројекат ће бити реализован у „Новом путу“, поморавском недељнику. 

Оцена пројекта - 90 бодова (Релевантност: 25 бодова; Утицај и изводљивост 25 бодова; 

Институционални и професионални капацитети; Буџет: 15 бодова; Предност у финансирању: 10 

бодова).  

 Пројекат „Ћуприја на европском путу“, чији је подносилац РТМ д.о.о. за радио, телевизију, 

маркетинг и друге делатности, треба да буде суфинансиран са 500.000 динара. Пројекат ће бити 

реализован у програму Хореум Марги радија. Оцена пројекта - 70 бодова (Релевантност: 20 

бодова; Утицај и изводљивост:  20 бодова; Институционални и професионални капацитети: 15; 

Буџет: 5 бодова; Предност у финансирању: 10 бодова). 

 Пројекат „Одговорним радом до сигурне будућности“, чији је подносилац Коперникус 

Радио телевизија Јагодина д.о.о. Јагодина, треба да буде суфинансиран са 650.000 динара, за 

колико је и аплицирано. Пројекат ће бити реализован у програму Коперникус Телевизија Јагодина. 

Оцена пројекта -  80 бодова (Релевантност: 25 бодова; Утицај и изводљивост:  20 бодова; 

Институционални и професионални капацитети: 15 бодова; Буџет: 15 бодова; Предност у 

финансирању: 5 бодова). 

 Пројекат „Ћуприја на инфо длану“, чији је подносилац Удружење „Форум за анализу 

друштвених процеса 'црвени картон“ из Параћина, треба да буде суфинансиран са 100.000 динара. 

Пројекат ће бити реализован преко Портала 035. Оцена пројекта - 70 бодова (Релевантност: 25 

бодова; Утицај и изводљивост:  20  бодова; Институционални и професионални капацитети: 10  

бодова; Буџет: 10  бодова; Предност у финансирању: 5 бодова). 

 Пројекат „Ћуприја – општина по мери грађана“, чији је подносилац Новинска агенција Бета 

Пресс д.о.о, треба да буде суфинансиран са 450.000 динара. Пројекат ће бити реализован преко 



Бета генералног сервиса вести на српском и енглеском, Бета аудио сервиса, Бета фото сервиса и 

Бета видео сервиса. Оцена пројекта - 75 бодова (Релевантност: 25 бодова; Утицај и изводљивост:  

20  бодова; Институционални и професионални капацитети: 20 бодова; Буџет: 5 бодова; Предност 

у финансирању: 5 бодова). 

 Пројекат „Они су прославили Ћуприју`“, чији је подносилац Радио телевизија Канал М 

д.о.о. Параћин, треба да буде суфинансиран са 2.000.000 динара. Пројекат ће бити реализован у 

програму ТВ Канал М. Оцена пројекта - 70 бодова ( Релевантност: 20 бодова; Утицај и 

изводљивост:  20  бодова; Институционални и професионални капацитети: 20 бодова; Буџет: 5 

бодова; Предност у финансирању: 5 бодова). 

 Пројекат „Ћупријски зборник“, чији је подносилац Радио телевизија Канал М д.о.о. из 

Параћина, треба да буде суфинансиран са 500.000 динара. Пројекат ће бити реализован на порталу 

Канала М. Оцена пројекта – 70 бодова (Релевантност: 25 бодова; Утицај и изводљивост:  15; 

Институционални и професионални капацитети: 20 бодова; Буџет: 5 бодова; Предност у 

финансирању: 5 бодова). 

 Пројекат „Ћуприја јуче, данас, сутра“, чији је подносилац ДАК, Предузеће за радио, 

телевизију и друге делатности ДОО Ћуприја, треба да буде суфинансиран са 550.000 динара. 

Пројекат ће реализовати Радио „ДАК“ - Ћуприја. Оцена пројекта - 70 бодова (Релевантност: 25 

бодова; Утицај и изводљивост:  15  бодова; Институционални и професионални капацитети: 15 

бодова; Буџет: бодова; Предност у финансирању: 5 бодова). 

 Пројекат „Ћуприја на мрежи“, чији је подносилац Поморавски гласник ДОО Ниш, треба да 

буде суфинансиран са 490.000 динара, за колико је и аплицирано. Пројекат ће бити реализован на 

РТП онлине. Оцена пројекта - 90 бодова ( Релевантност: 25 бодова; Утицај и изводљивост 25 

бодова; Институционални и професионални капацитети: 15 бодова; Буџет: 15 бодова; Предност у 

финансирању: 10 бодова). 

 Пројекат „Природна богатства и историјско наслеђе Ћуприје“, чији је подносилац Друштво 

за радио и телевизијске активности КЦН (Kopernikus Cable Network) друштво са ограниченом 

одговорношћу, Ниш , треба да буде суфинансиран са 1.000.000 динара, за колико је и аплицирано. 

Пројекат ће бити реализован на ТВ К::ЦН1. Оцена пројекта - 90 бодова (Релевантност: 25 бодова; 

Утицај и изводљивост 25 бодова; Институционални и професионални капацитети: 20 бодова; 

Буџет: 10 бодова; Предност у финансирању: 10 бодова. 

 Пројекат „Гласник добрих вести“, чији је подносилац Поморавски гласник ДОО Ниш, 

треба да буде суфинансиран са 1.195.000 динара, за колико је подносилац и аплицирао. Пројекат 

ће бити реализован у часопису за информисање „Поморавски гласник“. Оцена пројекта – 90 

(Релевантност: 25 бодова; Утицај и изводљивост 25 бодова; Институционални и професионални 

капацитети: 20 бодова; Буџет: 15 бодова; Предност у финансирању: 5 бодова). 

 Пројекат “Ћуприја – идемо даље“, чији је подносилац Поморавски гласник ДОО Ниш, 

треба да буде суфинансиран са 6.815.000 динара. Пројекат ће бити реализован на Телевизији 

„Поморавље“. Оцена пројекта – 90 (Релевантност: 30 бодова; Утицај и изводљивост 20 бодова; 

Институционални и професионални капацитети: 20 бодова; Буџет: 10 бодова; Предност у 

финансирању: 10 бодова). 

Стручна комиисја је негативно оценила следеће пројекте:  

 Пројекат „Културно благо Ћуприје“, чији је подносилац Предузеће за информисање Инфо 

24 Медиа доо Београд, предвиђен да буде реализован на ТВ Инфо 24, ТВ Клик и ТВ Студио Б, не 

би требало да буде суфинансиран средствима која се додељују на Конкурсу за суфинансирање 



пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години на 

територији општине Ћуприја. Између осталог, пројекат има општи карактер, што показује и 

грешка која се поткрала при дефинисању циљева пројекта: „...задовољава јавни интерес грађана 

општине Прибој...“.  

 Пројекат „Вакцинација – део здравствене културе“, чији је подносилац Мултикултура 

Србије,  предвиђен да буде реализован путем „Новости дана“, не би требало да буде суфинансиран 

средствима која се додељују на Конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног 

интереса у области јавног информисања у 2020. години. Kao и у претходном случају, пројекат има 

општи карактер, што показује и грешка која се омакла код примарних циљних група („Циљна 

група су, у здравственом смислу, посебно осетљиве групе становника Нове Вароши...“). Иначе, 

подносилац пројекта није узео у обзир да у Ћуприји постоји Завод за заштиту јавног здравља 

„Поморавље“, један од стубова превентивне здравствене заштите у Поморавском округу.  

 Пројекат „Да нас буде више у Ћуприји“, чији је подносилац Новости дана.рс ДОО Ниш – 

Медијана, предвиђен да буде реализован путем „Новости дана“, не би требало да буде 

суфинансиран средствима која се додељују на Конкурсу за суфинансирање пројеката ради 

остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години. Овај пројект може да 

буде занимљив на другим пројектним конкурсима које расписује Општина Ћуприја. Такође, ову 

тему већ обрађује неколико медија који су се већ позиционирали у Ћуприји и који су већ 

препознали чињеницу да Општина Ћуприја финансира накнаду трошкова за вантелесну оплодњу.  

 Пројекат „Младост на првом месту“, чији је подносилац РТВ Белами (Belle amie) DOO, 

предвиђен да буде реализован кроз програм ТВ Белами, не би требало да буде суфинансиран 

средствима која се додељују на Конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног 

интереса у области јавног информисања у 2020. години. Главни проблем у вези са овим пројектом 

је тај што би се предвиђене петоминутне форме емитовале једном недељно у телевизијском 

програму који се још није позиционирао на територији општине Ћуприја.  

 Пројекат „Еко Ћуприја“, чији је подносилац Предузеће за производњу и промет рачунарске 

опреме Дајрект линк (Direct link) Д.О.О. Београд (Стари Град), предвиђен да буде реализован на 

порталу за локалну самоуправу Наше место /www.nasemesto.info, не би требало да буде 

суфинансиран средствима која се додељују на Конкурсу за суфинансирање пројеката ради 

остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години. У опису пројекта, 

када се говори о његовој сврси, стоји да ће се, осим истраживачким радом на терену, грађани 

информисати „праћењем рада Секретаријата за заштиту животне средине“!? На жалост, ни овде 

нема помена о Заводу за јавно здравље „Поморавље“. 

 Пројекат „Српско коло Ћуприја“, чији је подносилац Савез Срба из региона, предвиђен да 

буде реализован путем часописа Српско коло, не би требало да буде суфинансиран средствима 

која се додељују на Конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у 

области јавног информисања у 2020. години на територији општине Ћуприја. Пре четири године 

на територији општине Ћуприја било је укупно 20 избеглих  лица. Према подацима из 2016. 

године, од 934 интерно расељених лица њих 769 (82,33%) определило се за трајни живот на 

територији општине Ћуприја. Овај и слични пројекти којима је предвиђено, између осталог, 

пружање правних савета и организовања панел дискусија, могу да буду предложени комисијама 

које се баве пројектима удружења, односно невладиних организација.  Иначе, грађане општине 

Ћуприја неколико медија већ редовно извештава и о животу расељених и избеглих лица, као и о 



пакетима мера помоћи које јединица локалне самоуправе пружа овим лицима  (четири породице 

су добиле кућу са окућницом, ту је и помоћ при набавци пластеника...).  

 Пројекат „Туризам и угоститељство као лек за незапосленост и сиромаштво у општини 

Ћуприја“, чији је подносилац ДОО Реорганизација Ниш, предвиђен да буде реализован путем веб 

портала „Новости дана“, не би требало да буде суфинансиран средствима која се додељују на 

Конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног 

информисања у 2020. години. Треба рећи да су се резултати које Ћуприја постиже у туризму 

драстично променили од 2017. године, на коју се подносилац пројекта реферише (примера ради, у 

2019. је забележено око 6.000 ноћења, више од три пута него 2017.). Овај и слични пројекти - уз 

сагледавање тренутне ситуације у туризму коришћењем ажурираних података - можда могу да 

буду занимљиви на другим конкурсима Општинске управе и ТО Ћуприја.  

 Пројекат „Наше место: Општина Ћуприја“, чији је подносилац Предузеће за производњу и 

промет рачунарске опреме Дајрект линк (Direct Link) Д.О.О. Београд (Стари Град), предвиђен да 

буде реализован у часопису за локалну самоуправу „Наше место“, не би требало да буде 

суфинансиран средствима која се додељују на Конкурсу за суфинансирање пројеката ради 

остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години. Овај пројекат 

подразумева да се, у форми једне репортаже, грађанима Србије представи општина Ћуприја, и 

првенствено има промотивни карактер. „Наше место“ је тромесечник и има тираж од 1.000 

комада.  

Одредбом члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса  

у  области  јавног  информисања („Сл.  гласник  РС“,  бр. 16/2016 и 8/2017),  прописано  је  да  

одлуку  о  додели  средстава доноси руководилац органа који је расписао јавни позив, а на основу 

предлога Комисије. Како Општинско веће општине Ћуприја обједињени предлог Комисије о 

расподели средстава за суфинансирање медијских пројеката сматра реалним и прихватљивим, 

одлучено је као  у диспозитиву овог решења. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно и против њега се може 

покренути управни спор пред Управним судом у Београду, у року од 30 дана од дана пријема. 

 

        Решење 

доставити: 

-    Учесницима конкурса 

-    Одељењу за финансије 

-    а/а 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-57-2/2020-01-1 од 20.03.2020. године 

 

 

                      ПРЕДСЕДНИК  

                ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                    Нинослав Ерић, мр.ек.наука 

 


