На основу члана 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. 126/14, 16/2016 и 8/2017), члана 8. Одлуке о буџету Општине Ћуприја за
2018. годину (,,Службени гласник општине Ћуприја“ бр. 27/17), Одлуке о расписивању конкурса
за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у
2018. години, („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 1/2018) по расписаном Јавном позиву за
учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области
јавног информисања у 2018. години, бр. 06-2/2018-01-1 од 22.01.2018. године, а на предлог
Комисије за оцењивање пројеката у области јавног информисања, бр. 451-4/2018-01-1 од
28.03.2018. године Општинско веће општине Ћуприја, на седници одржаној дана
29.03.2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у
области јавног информисања на територији општине Ћуприја у 2018. години
I Овим Решењем утврђује се расподела средстава опредељених Одлуком о буџету
општине Ћуприја за 2018. годину („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 27/17),
по
расписаном Јавном позиву за
учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради
остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години, бр. 06-2/2018-01-1 од
22.01.2018. године (у даљем тексту: Конкурс), у укупном износу од 12.000.000,00 динара.
II Средства из става I овог Решења, појединачно су одобрена на следећи начин:
1.Подносиоцу пријаве Поморавски гласник ДОО Ниш, бр.400-132/2018-01-1 за пројекат
„Ћуприја корак напред“ додељују се средства у износу од 7.000.000,00 динара
2.Подносиоцу пријаве Поморавски гласник ДОО Ниш (Часопис за информисање
Поморавски гласник), бр. 400-133/2018-01-1 за пројекат „ Реч више-грађани Ћуприје“ додељују
се средства у износу од 1.000.000,00 динара
3. Подносиоцу пријаве Централ медиа, Јагодина, бр.400-110/2018-01-1, за пројекат „
Ћупријска грађанска акција за демократско друштво“, додељују се средства у износу 250.000,00
динара
4. Подносиоцу пријаве Централ медиа, Јагодина, бр.400-111/2018-01-1, за пројекат „
Грађани Ћуприје на делу“, додељују се средства у износу 350.000,00 динара
5.Подносиоцу пријаве Коперникус РТВ Јагодина доо – Јагодин, Коперникус недељник
„Нови пут“, бр.400-123/2018-01-1, за пројекат „ Ћуприја ради-Ћуприја се гради“ додељују се
средства у износу од 750.000,00 динара
6.Подносиоцу пријаве Коперникус РТВ Јагодина доо – Јагодин, , бр.400-113/2018-01-1, за
пројекат „ Ћуприја иде напред“ додељују се средства у износу од 650.000,00 динара
7. Подносиоцу пријаве Радио „Стара чаршија“ Ћуприја, бр.400-118/2018-01-1 за пројекат „
Ћуприја мој град данас“, додељују се средства у износу од 100.000,00 динара
8. Подносиоцу пријаве РТМ ДОО Радио „Хореум Марги“ Ћуприја, бр. 400-121/2018-011 за пројекат „У право време, на правом месту за грађане Ћуприје“, додељују се средства у
износу од 300.000,00 динара

9. Подносиоцу пријаве Предузеће за радио, телевизију и друге делатности „ДАК“ доо
Ћуприја, бр. 400-134/2018-01-1 за пројекат „ Ћуприја, јуче,данас,сутра“, додељују се средства у
износу од 100.000,00 динара
10. Подносиоцу пријаве Самостално електронско издање-Информативни портал „Српско
перо“, бр. 400-138/2018-01-1, Јагодина, за пројекат „Ћуприја-хит за инвеститоре “, додељују се
средства у износу од 100.000,00 динара
11. Подносиоцу пријаве Бета Пресс д.о.о., Београд, бр.400-139/2018-01-1, за пројекат „О
Ћуприји-медијски сервис у служби грађана“, додељују се средства у износу од 400.000,00 динара
12. Подносилац пријаве Коперникус систем доо Београд, бр.400-114/2018-01-1 за пројекат „
Ћуприја-у центру Поморавског округа“, додељују се средства у износу од 1.000.000,00 динара.
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 2018. години, бр.06-2/2018-01-1
од 21.01.2018.године, 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.
Образложење
Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 22.01.2018.године, донело је
Одлуку о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса
у области јавног информисања у 2018.години, бр. 06-2/2018-01-1, на основу које је расписан
Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног
интереса у области јавног информисања у 2018.години, бр.06-2/2018-01-1 и исти је објављен
на званичном сајту општине Ћуприја, као и у недељнику „Нови пут“. До истека рока за
пријављивање на конкурс, дана 06.02.2018.године, Општинском већу општине Ћуприја поднето
је укупно 29 (двадесет девет) пријава на конкурс и то: 1.Central media Јагодина, бр.400-110/201801-1; 2. Central media, Јагодина, бр.400-111/2018-01-1; 3.Вечерње новости, Београд, бр.400112/2018-01-1; 4. Коперникус РТВ Јагодина, бр.400-113/2018-01-1; 5.Коперникус систем доо,
Београд, бр.400-114/2018-01-1; 6. Новости дана РС доо Ниш, бр.400-115/2018-01-1; 7.Мирослав
Чер, Крагујевац, бр.400-116/2018-01-1; 8.Радио Стара чаршија, бр.400-118/2018-01-1; 9. Радио
Horeum Margi, бр.400-121/2018-01-1; 10. Коперникус ради телевизија Јагодина, Недељник Нови
пут,бр.400-123/2018-01-1; 11. РТВ Канал М, Параћин, бр.400-124/2018-01-1; 12. Силвија Сламинг
Ћузовић, Београд, бр.400-125/2018-01-1; 13. Adria Media Group, Београд, бр.400-126/2018-01-1; 14.
Удружење Знање и имање, бр.400-127/2018-01-1: 15. RTV Belle Amie Doo Portal, Niš, бр.400128/2018-01-1; 16. RTV Belle Amie Doo Portal, Niš, бр.400-129/2018-01-1; 17. RTV Belle Amie Doo
Portal, Niš, бр.400-130/2018-01-1; 18. Медија центар доо Београд, бр.400-131/2018-01-1; 19.
Поморавски гласник, бр.400-132/2018-01-1; 20. Поморавски гласник, бр.400-133/2018-01-1; 21.
Радио Дак“, бр.400-134/2018-01-1; 22. Зелени круг – Еколист, Бачки Петровац, бр.400-135/201801-1; 23. Савез Срба из региона, Београд, бр.400-136/2018-01-1; 24. Алобос, Крагујевац, бр.400137/2018-01-1; 25. Информативни портал „Српско перо“, бр.400-138/2018-01-1; 26. Бета Прес,
бр.400-139/2018-01-1; 27. Ceefor doo Београд, бр.400-140/2018-01-1; 28. Мануела Радојковић
пр,Helloanimation“ Ниш; бр.400-146/2018-01-1; 29. Марина Саздановић, Mass media Параћин,
бр.400-147/2018-01-1.

Стручна комисија за оцену пројека именована решењем председника општине, бр.0215/2018-01 дана 20.02.2018. 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 2018. години и сачинила обједињени предлог комисије о
расподели средстава за суфинансирање медијских пројеката, бр.451-4/2018-01-1 дана 28.03.
године. Општинско веће општине Ћуприја је разматрајући приспеле пријаве и предлог стручне
комисије донело је Одлуку о расподели средстава у 2018. године, и на основу критеријума за
оцену пројеката одлучила да треба да буду суфинансирани пројекти: 1.Поморавског гласника
ДОО Ниш RTP ONLINE „Ћуприја корак напред“. Оваквим свеобухватним информисањем –
путем Телевизије „Поморавље“ и часописа (подносилац може у потпуности да одговори
заједничком циљу: остваривању јавног интереса у области јавног информисања. У прилог
подносиоцу иде и позитивно искуство које са њим имамо кроз протекле три године, односно кроз
реализацију претходна три конкурса, у којима је доказана привржености професионалним и
етичким медијским стандардима. Такође, доступност медијских радника ТВ „Поморавља“ и
часописа „Поморавски гласник“ по принципу 24/7, те висок степен корелације између пројектних
активности и прокламованих циљева, говори да ће све предвиђено пројектима бити и испуњено;
2. Поморавског гласника ДОО Ниш (Часопис за информисање Поморавски гласник)„ Реч вишеграђани Ћуприје“; 3. Централ медиа, Јагодина„ Ћупријска грађанска акција за демократско
друштво. Искуство показује да је овај портал и до сада испуњавао критеријуме предвиђене
Правилником, па сматрамо да ће, како стоји и у пројекту, «теме из области јавног информисања,
које доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању» управо и
бити обрађиване на тај начин током реализације пројекта; 4. Централ медиа, Јагодина, бр.400111/2018-01-1, за пројекат „ Грађани Ћуприје на делу“. Овај пројекат треба да буде реализован
преко ћупријског месечника „Моравске вести“, који се за кратко време етаблирао као независна
новина. Такође, овај пројекат има неопходну повезаност између предвиђених активности и
прокламованих циљева и потребну меру пружања веће гаранције привржености професионалним
и етичким медијским стандардима; 5. Коперникус РТВ Јагодина доо – Јагодина. С обзиром на
активности које ће предузети Коперникус 1, сматра се да је сасвим довољно да Телевизија
Јагодина у периоду реализације пројекта из општине Ћуприја извештава кроз краће форме – кроз
прилоге. 6. Коперникус недељник „Нови пут“ регионални медиј са најдужом традицијом,
завређује да буде суфинансиран са 750.000 динара, колико је подносилац пројектом и захтевао.
Респектабилан број претплатника из иностранства који су пореклом и из општине Ћуприја,
препознатљивост „Новог пута“ у Поморављу, могућност да подаци презентовани реализацијом
овог пројекта буду искоришћени и у чланцима (прилозима) националних новина (емитера) и веза
између предвиђених пројектних активности и циљева, упућује да ће пројекат „Ћуприја на добром
путу“ бити реализован у мери која је пројектом предвиђена.; 7 . Радија „Стара чаршија“
Ћуприја„ Ћуприја мој град данас“. Пројекат обухвата све циљне групе и свакодневно би
извештавали о свим сферама живота у Ћуприји. Овај локални медији са дугогодишњим стажом
најлакше ће наћи пут до Ћупричана у селу, граду са циљем благовременог и правовременог
информисања о свему у граду. Посебно се истиче емисија о образовању која промовише најбоље
ученике и активности из школе; 8. РТМ ДОО Радио „Хореум Марги“ Ћуприја, „У право време,
на правом месту за грађане Ћуприје“пројектне активности довољне да се оствари јавни интерес у
области јавног информисања. Ако се пројекат реализује Ћупричани и остали слушаоци овог
радија имаће редовно ажуриране информације о свим догађајима у граду. ; 9. Предузећа за радио,
телевизију и друге делатности „ДАК“ доо Ћуприја„ Ћуприја, јуче,данас,сутра“; 10. Самосталног
електронског издања-Информативни портал „Српско перо“,„Ћуприја-хит за инвеститоре “прошле
године су показали завидан ниво професионализма и поштовања новинарских стандарда у
реализацији пројекта „На Морави Ћуприја“, па би то, уз пријавом предвиђене активности, био
добар залог за још једну успешну реализацију суфинансирајућег пројекта.; 11. Бета Пресс д.о.о.,
Београд, „О Ћуприји-медијски сервис у служби грађана“,. Приваћен је предлог комисије да да
краја 2018. године се пласира 40 медијских објава уместо 85 и да се због програмског буџетирања

остане у концепту једногодишњег перида реализације пројекта. 12. Коперникус систем доо
Београд, „ Ћуприја-у центру Поморавског округа“ Сам пројекат је јасан, значајан је за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања, а омогућаваће током реализације да
грађани указују на евентуалне пропусте локалних самоуправа што ће побољшати комуникацију
на релацији Општина појединац. Такође, посебно је занимљив и један од циљева пројекта –
„повезивање заинтересованих инвеститора са надлежним локалним органима и приватним
субјектима“, како стоји и у самој пријави пројекта. Иначе, пројектом је предвиђено емитовање
две емисије месечно, уз репризна издања, на КЦН 1.
Чланови Општинског већа општине Ћуприја негативно оцењују пројекте:
1. Синдикат новинара Стрбије, бр.400-112/2018-01-1“ Улога новинара у демократизацији
друштва“, јер организовање и суфинансирање округлих столова превазилази потребе и оквире
општине Ћуприја. Финансирање трибине не би требало да падне на буџет једне општине.; 2.
Новости дана РС доо Ниш, бр.400-115/2018-01-1, „ Да нас буде више у Ћуприји“, јер сматрамо да
ће бити тешко довођење у везу предвиђених активности са испуњењем пројектом прокламованог
циља; 3. Мирослав Чер, Крагујевац, бр.400-116/2018-01-1 „Хоћу да знам“, јер пројекат треба да
буде финансиран из буџетских извора које општина има за невладини организација или из других
извора средствима Републике Србије или организације које се баве отвореним друштвима.
Портал није довољно видљив за грађане Ћуприје.; 4. РТВ Канал М, Параћин, бр.400-124/2018-011, „ Призводња и емитовање ТВ програма за потребе информисања становништва општине
Ћуприја, јер приложеним пројектом не може да се оствари свеобухватно информисање
становништва општине Ћуприја.; 5. Силвија Сламинг Ћузовић, Београд, бр.400-125/2018-01-1
„Седам чуда Ћуприје“. Пројекат не би требало бити финансиран као пројекат за остваривање
јавног интереса у области јавног информисања. Сарадњу са оваквим порталом треба да има
Туристичка организација.; 6. Adria Media Group, Београд, бр.400-126/2018-01-1,јер пројекат више
представља ПР него пројекат са медијским садржајем који треба да оствари јавни интерес у
области јавног информисања. „ Ћуприја-општина за пример“; 7. Удружење Знање и имање,
бр.400-127/2018-01-1, „Моја села Ћуприја-примери добре праксе“, јер циљеве пројекта грађани
Ћууприје могу да виде и из других извора и нема убеђена да би пројекат са овако скромним
буџетом могао да оставри прокламоване циљеве.; 8. RTV Belle Amie Doo Portal, Niš, бр.400128/2018-01-1, „Корак ближе грађанима“, јер је финансирање овог интересантног пројекта веома
скупо за портал.; 9. RTV Belle Amie Doo Portal, Niš, бр.400-129/2018-01-1“Прва шанса за младе“,
јер у питању је нишка регионална телевизија која не може да се прати у Ћуприји; 10. RTV Belle
Amie Doo Portal, Niš, бр.400-130/2018-01-1“Моја Ћуприја“, јер се сумња да подносилац пројекта
може да одговори прокламованим циљевима; 11. Медија центар доо Београд, бр.400-131/2018-011“ Ћуприја: развојни потенцијали општине“ јер, предузеће за издаваштво и издавачко-новинску
делатност Београд не би требало да буде суфинансиран из извора за који је конкурс расписан.;
12. Зелени круг – Еколист, Бачки Петровац, бр.400-135/2018-01-1 „ Ћупријски еколошки фејтон“,
јер сам пројекат не може битније да промени свест грађана општине Ћуприје, а у вези предлога
решавања водоснабдевања општина Ћуприја је већ предузела потребне мере.; 13. Савез Срба из
региона, Београд, бр.400-136/2018-01-1 “Српско коло“, јер овакав пројекат не би требало да буде
суфинансиран из извора за које је расписан конкурс, јер новац за уређење положаја избеглих и
интерно расељених лица треба тражити у другим изворима.; 14. Алобос, Крагујевац, бр.400137/2018-01-1“ Мапирање потреба и достигнућа локалних заједница у општини Ћуприја“ , јер би
реализација пројекта-објављивање у новимама „Град“ била недовољно видљива за грађане
Ћуприје; 15. Ceefor doo Београд,бр.400-140/2018-01-1 „Органско-енергетска Ћуприја“, јер
Ћуприја већ има програсм енергетске ефикасности 2015-2018 са чим је упознат и Центар за
енергетску ефикасност и одрживи развој а сигурно и велики број житеља Ћуприје.; 16. Мануела
Радојковић пр,Helloanimation“ Ниш; бр.400-146/2018-01-1“ Екологија за све“, јер би реализација

пројекта била потпуно невидљива за грађане општине Ћуприја; 17. Марина Саздановић,
Mass media Параћин, бр.400-147/2018-01-1“Култура у Ћуприји“, јер пет емисија о култури тешко
може да промени стање свести било ког грађанина нити може да допринесе промоцији културних
брендова Ћуприје.
Одредбом члана 24 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса
у области јавног информисања, 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 о б ј е д и њ е н и предлог Комисије о расподели средстава за
суфинансирање медијских пројеката, бр.451-4/2018-01-1 од 28.03.2018.године, 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
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