
 
 

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. 

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. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав Ерић, мр.ек.наука 

 

 

http://www.cuprija.rs/

