
 

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), Уредбе о условима и критеријумима 
усклађености државне помоћи у области јавног информисања 

(„Службени гласник РС“, бр. 9/2022),  члана 8. Одлуке о 

буџету Општине Ћуприја за 2022. годину (,,Службени 
гласник општине Ћуприја“ бр. 46/2021, 2/2022 и 5/2022) по 

расписаном Јавном позиву за учешће на конкурсу за 

суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса 
у области јавног информисања у 2022. години, бр. 06-35-

3/2022-01-1 од 21.02.2022.  године, а на предлог Комисије за 

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

одржаној   дана 21.04.2022. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

о  расподели средстава за суфинансирање пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања на територији општине Ћуприја у 2022. 

години 
 
I  Овим  Решењем  утврђује  се  расподела  средстава  

опредељених  Одлуком  о  буџету општине Ћуприја за 

2022. 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 2022. 
години, бр. 06-35-3/2022-01-1 од 21.02.2022.  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. 400-73/2022-01-1, 

подносиоца Коперникус РТВ Јагодина, Јагодина који је 

конкурисао са пројектом „Ћупријске вести из недеље у 

недељу“, пројекат ће бити реализован у недељнику „Нови 
пут“, додељују се средства у износу од 750.000,оо РСД.  

2. Подносиоцу пријаве бр.  400-74/2022-01-1, 

Коперникус РТВ Јагодина, Јагодина, који је конкурисао са 
пројектом „Ћуприја у добрим рукама“ додељују се средства 

у износу од 650.000,оо РСД. 

3. Подносиосу пријаве бр. 400-85/2022-01-1, РТМ доо 
Радио „Хорреум Марги“ који је конкурисао пројектом 

„Ћупријски инфо сервис“, додељују се средства у износу од  

550.000,оо РСД 
4. Подносиоцу пријаве бр. 400-92/2022-01-01, 

Предузећа за радио, телевизију и друге делатности „Дак“ д.о.о. 

Ћуприја Радио „Дак“ који је конкурисао пројектом „Ћуприја 

јуче, данас, сутра“ додељују се  средста у износу од 

550.000,оо РСД. 
5. Подносиоцу пријаве бр. 400-93/2022-01-01, 

Предузећа за радио, телевизију и друге делатности „Дак“ д.о.о. 

Ћуприја који је конкурисао пројектом „Ћуприја на мрежи - о 

људима и догађајима у граду“, који ће бити реализован на 

порталу Ћуприја.нет додељују се средства у износу од  

150.000,оо РСД  
6. Подносиоцу пријаве бр. 400-96/2022-01-1, 

Kopernikus systems doo Нови Београд, који је конкурисао 

пројектом „Ћуприја данас“, додељују се средства у износу од 

800.000,оо РСД.  

7. Подносиоцу пријаве бр. 400-99/2022-01-1,  Радија 

„Стара Чаршија“ Ћуприја, који је конкурисао пројектом 

“Ћуприја мој град – град будућности“ додељују се средства 

у износу од 400.000,оо РСД.  
8. Подносиоцу пријаве бр. 400-98/2022-01-1, РТМ 

д.о.о. за радио, телевизију, маркетинг и друге делатности, 

Радио „Хорреум Марги“ који је конкурисао пројектом 
„Спортска и културна дешавања у Ћуприји“ који ће бити 

реализован на порталу Хореум Марги инфо, додељују се 

средства у износу од 150.000,оо РСД.  
9. Подносиоцу пријаве бр. 400-101/2022-01-1, РТВ 

“Канал М“ доо, Параћин, који је конкурисао пројектом 

„Препознају нас по...“ који ће бити реализован на порталу 
Канала М додељују се средства у износу од  300.000,оо РСД.  

10. Подносиоцу пријаве бр. 400-102/2022-01-1, 

Поморавски гласник доо Ниш, Часопис „Поморавски 
гласник“, који  је конкурисао пројектом „Ћуприја на правој 

страни“, додељују се средства у износу од  4.549.500,оо  РСД. 

11. Подносиоцу пријаве бр. 400-103/2022-01-1 РТВ 

“Канал М“ доо, Параћин, који је конкурисао пројектом 

„Ћупријске манифестације“, додељују се средства у износу 

од 1.400.000,оо РСД.  
12.  Подносиоцу пријаве бр. 400-104/2022-01-1, 

ПОМОРАВСКИ ГЛАСНИК Д.О.О. Ниш, ТВ Поморавље,  

који је конкурисао пројектом „Прави угао“ додељују се 
средства у износу од 4.750.500,оо РСД. 

III На основу овог Решења сваки од учесника  

конкурса коме су одобрена средства мања од средстава за која 
је аплицирао дужан је да Одсеку за скупштинске послове, 

општинско веће и председника општине, Општинске управе 

општине Ћуприја достави Буџет пројекта усаглашен са 
одобреним средствима у року од три радна дана од дана 

објављивања овог Решења.  

Након достављања буџета са сваким од учесника  
конкурса 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. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-77-4/2022-01-1 од 21.04.2022. године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл.правник 
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