РепубликаСрбија
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:01 број 400-8-44/19
Датум:12.03.2019.
ВЛАСОТИНЦЕ
На основу чл.25 Закона о јавном информисању („Сл.гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16аутентучно тумачење) и чл.24, 25 и 26. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање
јавног интереса у области јавног информисања („Сл.гласник РС“, број 16/16 и 8/17), Председник
општине Власотинце доноси
РЕШЕЊЕ
о додели средстава из буџета општине Власотинце за суфинансирање пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине
Власотинце до 31.12.2019.године
I
Овим решењем утврђује се расподела средстава опредељених Одлуком о буџету
општине Власотинце за 2019.годину, 01 број 06-72-4/2018 од 20.12.2018.године у износу од
4.000.000,00 динара.
Средства у износу од 4.000.000,00 динара, појединачно су одобрена на следећи начин:
Редни
број

Подносилац пројекта

Назив пројекта

(учесник конкурса)

Додељена
средства
(у динарима)

1.

Бранислав Игњатовић ПР, Радња за
телевизијску
продукцију
SOUTH
MEDIA Ниш- портал Спорт југа

Спорт у Власотинцу 2019

0,00 динара

2.

Мануела Радојковић ПР,
Производња кинематографских
дела, аудио-визуелних производа и
ТВ програма HELLOANIMATION Ниш

Промотивни филм о
општини Власотинце

0,00 динара

3.

Предузеће за емитовање радио
програма и трговину РАДИО 016,
Лесковац

Треба да знамо

100.000,00 динара

4.

Братислав Илић ПР, Новинска
агенција Инфопрес ДБС Лесковацпортал Инфопрес

Власотиначке еко приче

80.000,00 динара

5.

Ивана Ђорђевић Методијев ПР,
Агенција за кинематографску и
телевизијску продукцију
НИБОИ
Врање -портал Инфо Босилеград

Спортско-културни
идентитет Власотинца

70.000,00 динара

6.

Удружење ГЛАСНИК - Медија центар

Лепша страна мога

70.000,00 динара

016 Лесковац -портал Медија центар

завичаја:Власотинце

7.

Тања Цветковић ПР, Веб портали
Вести и огласи југа Лесковац -портал
Вести и огласи југа

Галерија ВласотинцеБисери културно
историјске баштине

0,00 динара

8.

Мирјана Ђурић ПР, Агенција за
телевизијску продукцију SOUTH
SIDE Ниш

Млади лидери руралног
развоја Власотинца

100.000,00 динара

9.

НОВОСТИ ДАНА.РС ДОО НишМедијана -портал Новости дана

Удружи се, запосли се!

0,00 динара

10.

Агенција за продукцију и
фотографију STAR MEDIA PRO
Грделица варош, Далибор Митић ПР

Повећање
информисаности грађана о
локалној администрацији

0,00 динара

11.

Горица Станисављевић ПР, Радња
за телевизијску продукцију Клисура
маркетинг Грделица

На младима село остаје

0,00 динара

12.

Друштво за радио и телевизијске
активности KOPERNIKUS CABLE
NETWORK, ТВ KCN 1

Развој привреде и
очувања традиције у
Власотинцу

0,00 динара

13.

Центар за културу и екологију
ПанАрт Панчево

Филм о Влади ИлићуЧовек будућности

250.000,00 динара

14.

Владица Стефановић ПР, Веб
портал Будите у току Лесковацпортал Будите у току

Информисање јавности о
актуелним дешавањима на
територији општине
Власотинце

0,00 динара

15.

Предузеће за радио и ТВ дифузију
Радио ГАГА Власотинце, медиј
Радио ГАГА

Из нашег угла

450.000,00 динара

16.

Предузеће за радио и ТВ дифузију
Радио ГАГА Власотинце, медиј ТВ
Власотинце

Прави смер-друга сезона

400.000,00 динара

17.

Телевизија К-1 Лесковац ТВ К-1

Културама

0,00 динара

18.

Удружење филмских, телевизијских,
радио и веб стваралаца Југ филм
Власотинце-портал Инфодеск

Сто година фудбала у
Власотинцу

200.000,00 динара

19.

Центар за здравље, лепоту и
традицију
МЕД
Ниш
-портал
SANALIFE

Упознај Власотинцедестинацију за сва чула

120.000,00 динара

20.

Агенција СДС Стаменковић Срђан
ПР Лесковац -портал Спортска
страна југа

Век поноса:Фудбалски
клуб Власина симбол
Власотинца

150.000,00 динара

21.

Радио телевизија BELLE AMIE Ниш,
Радио BELLE AMIE

Власотинце, могућност и
шанса

0,00 динара

22.

Радио телевизија BELLE AMIE Ниш,
Портал BELLE AMIE

Млади у фокусу

0,00 динара

23.

Радио телевизија BELLE AMIE Ниш
,Телевизија BELLE AMIE

За младе општине
Власотинце

0,00 динара

24.

Привредно друштво за производњу и
емитовање ТВ програма Телевизија
Лесковац- ТВ Лесковац

Перспектива

850.000,00 динара

25.

Удружење за развој квалитетета
живота и рада грађана HUMANIS
Ниш новине (месечник)

Трагом старе фотографије
кроз Власотинце

0,00 динара

26.

ЛЕСТИГ ДОО Лесковац-портал
Дневник југа

Путевима вина упознај
Власотинце

200.000,00 динара

27.

Центар за едукацију и
Лесковац-портал Југмедиа

Медијски кутак за децу и
младе, други део

400.000,00 динара

28.

Удржење Инфо Центар Југа
Медвеђа -портал Инфо Центар Југа

Лепоте југа-Власотиначки
крај и туристички
потенцијали и могућности

70.000,00 динара

29.

SIMLICITY ДОО Ниш –портал Јужне
вести

Власотинце у слици и
речима

200.000,00 динара

30.

Direct link ДОО Београд, Часопис
Наше место

Наше место:Власотинце

0,00 динара

31.

Синдикат новинара Србије, портал
СИНОС

Наше право на
професионално
информисање

0,00 динара

32.

Удружење Нова наша реч, Новине
Нова наша реч

Жене у јавном животу
Власотинца

100.000,00 динара

33.

Удружење Центар за демократију и
развој југа Србије - Регионална
информативна агенција ЈУГПРЕС –
портал ЈУГПРЕС

Исте шансе за све

120.000,00 динара

34.

Реорганизација Ниш-портал Новости
дана

Туризам и угоститељство
као лек за незапосленост и
сиромаштво у општини
Власотинце

70.000,00 динара

развој

II
На основу овог решења, са сваким учесником конкурса који је добио средства за
суфинансирање пројектних активности из тачке I овог решења и који до 15.03.2019.године до
12,00 часова доставе нову спецификацију трошкова у складу са одобреним средствима, биће
закључен одговарајући уговор.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у Закону о локалној самоуправи,
Закону о јавном информисању и медијима, Правилнику о суфинансирању пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања и Одлуци о буџету општине
Власотинце за 2019.годину.
Наиме, на основу чл.20 Закона о локалној самоуправи,чл.17-26.Закона о јавном
информисању и медијима и Одлуке о буџету општине Власотинце за 2019.годину, 01 број 06-72-

4/2018 од 20.12.2018.године, дана 07.02.2019.године, Председник општине Власотинце расписао
је конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања на територији општине Власотинце до 31.12.2019.године.
Конкурс је објављен дана 11.02.2019.године у дневном листу “Вечерње новости“, а рок за
подношење пријава био је 25.02.2019.године.
У складу са чл.24.Закона о јавном информисању и медијима и чл.19-21. Правилника о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања,
Председник општине Власотинце је решењем 01 број 400-8-39/19 од 04.03.2019.године
именовао чланове стручне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у
области јавног информисања на територији општине Власотинце у 2019.години у саставу:
Радоман Ирић из Врања, Никола Лазић из Бујановца и Божидар Илић из Лесковца у својству
чланова и Ивана Станојевић, дипл.правник у својству секретара комисије.
На основу члана 22.поменутог Правилника на првој седници Комисије, која је одржана
07.03.2019.године, за председника Комисије изабран је Божидар Илић из Лесковца.
Пошто је констатовано да постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање, Комисија је на
седници од 07.03.2019.године, приступила оцени приспелих пројеката и једногласно донела
закључак којим је утврдила предлог Решења о расподели средства, на начин ближе описан у
табели под тачком I овог решења.
Записник о раду Комисије и Закључак о утврђивању предлога Решења о додели
средстава из буџета општине Власотинце за суфинансирање пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања на територији општине Власотинце до
31.12.2019.године, Комисија је проследила Председнику општине Власотинце на разматрање и
одлучивање.
Наиме, одредбом чл.24.Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног
интереса, прописано је да одлуку о расподели средстава у форми решења са образложењем
доноси руководилац органа који је расписао конкурс, а на основу предлога комисије.
У складу са наведеним, Председник општине Власотинце је размотрио Записник о раду
Комисије од 07.03.2019.године и Закључак о утврђивању предлога Решења о додели средстава
за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на
територији општине Власотинце до 31.12.2019.години и одлучио као у диспозитиву овог решења.

ПП:Против овог решења може се покренути
спор код Управног суда у Београду у року
од 30 дана од дана пријема решења.

Доставити:Учесницима на конкурсу у електронској форми и објавити на интернет страници
општине Власотинце www.vlasotince.org.rs.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Тодоровић

