
 

 

   
Република Србија  
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ 
Председник општине 
01 број: 400-13-35/2021 
26.03.2021.године  
Власотинце 

 
 На основу члана 24.Закона о јавном информисању и медијима (Службени 
гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 19., 20. и 21. 
Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области 
јавног информисања (Сл.гласник РС“ бр.  16/2016 и 8/2017), члана 44.ст.1.тачка 
5.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-
др.закон и 47/18) и чл.66. став 1. тачка 9. Статута општине Власотинце („Службени 
гласник града Лесковца“, број 6/19), Председник општине Власотинце, доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ЗА 

ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ У 2021.ГОДИНИ 

 
I 

 Именују се чланови стручне комисије за оцену пројеката поднетих на 
Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области 
јавног информисања на територији општине Власотинце до 31.12.2021.године, који 
је објављен 15.02.2021.године у дневном листу “Вечерње новости“, (у даљем 
тексту Комисија), и то: 
 
 1.Драган Ђорђевић из Ниша, на предлог НУНС-а и НДНВ-а 
 2. Никола Лазић из Бујановца на предлог Локал Преса и 
 3.Божидар Илић из Лесковца, као самостални медијски радник 
 
 За секретара Комисије се именује Ивана Станојевић, дипломирани правник 
из Власотинца. 

II 
 Комисија на првој седници бира председника Комисије, који координира 
радом Комисије и води седнице.  
 

III 
 Задатак Комисије је да изврши оцену пројеката поднетих на Конкурс за  
суфинансирање пројеката за оставаривање јавног интереса у области јавног 
информисања на територији општине Власотинце до 31.12.2021.године и донесе 
образложен предлог о додели средстава из буџета општине Власотинце за 
2021.годину.  

IV 
 Датум почетка рада Комисије је дан отварања понуда, о коме ће чланови 
Комисије бити благовремено обавештени.  
 

V 
 Председнику и члановима Комисије, за рад у Комисији припада накнада у 
износу од 7.000,00 динара, по одржаној седници и право на накнаду путних 
трошкова у целини према приложеним рачунима за свој рад.  

 



 
 

VI 
 Ово Решење ступа на снагу даном објављивања на званичној интернет 
страници општине Власотинце www.vlasotince.org.rs 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 На основу Закона о јавном информисању и медијима, Закона о локалној 
самоуправи, Статута општине Власотинце, Одлуке о буџету општине Власотинце 
за 2021.годину и Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања, Председник општине Власотинце је  
расписао конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања на територији општине Власотинце до 
31.12.2021.године, који је објављен 15.02.2021.године у дневном листу Вечерње 
новости и на интернет страници општине Власотинце www.vlasotince.org.rs. 
 Чланом 24.Закона о јавном информисању и медијима и чланом 19. 
Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области 
јавног информисања прописано је да руководилац органа који је расписао конкурс 
именује чланове стручне комисије, која врши оцену пројеката поднетих на конкурс 
и доноси предлог о расподели средстава са образложењем.  
 Чланом 24.став 1. и 3.Закона о јавном информисању и медијима и чланом 
21.Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања прописано је да стручна комисија може имати три 
или пет чланова.  
 Члан 24.став 4.Закона о јавном информисању и медијима и члан 21. 
Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области 
јавног информисања прописују да се већина чланова комисије именује на предлог 
новинарских и медијских удружења уколико такав предлог постоји и уколико 
предложена лица испуњавају законом предвиђене услове.  
 Имајући у виду напред изнето, разматрајући предлоге новинарских и 
медијских удружења и медијских стручњака приспелих на Конкурс за 
суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања на територији општине Власотинце до 31.12.2021.године и 
поступајући по наведеним прописима, Председник општине Власотинце је одлучио 
као у диспозитиву.  
 
                             ПРЕДСЕДНИК 
        ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ 
            Братислав Петровић 
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