
           

РепубликаСрбија 
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:01 број 400-4-37/2022 
Датум:21.02.2022. 
ВЛАСОТИНЦЕ 

            На основу чл.25 Закона о јавном информисању и медијима („Сл.гласник РС“, 

број 83/14, 58/15 и 12/16-аутентучно 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 31.12.2022.године 

I 

           Овим решење утврђује се расподела средстава опредељених Одлуком о буџету 

општине Власотинце за 2022.годину, 01 број 06-107-2/2021 од 20.12.2021.године 

(„Сл.гласник града Лесковца“, број 46/21), у износу од 4.500.000,00 динара. 

          Средства у износу од 4.500.000,00 динара, појединачно су одобрена на  следећи 

начин: 

 

Редни 

број 

Подносилац пројекта 

 (учесник конкурса) 

Назив пројекта Додељена 

средства 

(у динарима) 

1. Мануела Радојковић ПР 

Производњакинематографских 

дела, аудио-визуелних 

производа и телевизијског 

програма Helloanimation Ниш 

Медиј: ТВ 4С (рег.бр. ТВ 000095) 

 

Енергетска ефикасност 

у општини Власотинце 

0,00 динара 

2. Лидија Ковачевић ПР Рачунарско 

програмирање Радан Софт 

Брестовац 

Медиј: Интернет портал – Радан 

Пуста река (рег.бр.ИН000936) 

На југ за живот дуг 0,00 динара 



 

3. Тијана Филиповић ПР Агенција за 

издаваштво, маркетинг и 

извођачку уметност 

ОБЈЕКТИВ.НИ Ниш 

Медиј: ПОРТАЛ 

ОБЈЕКТИВНИ.РС 

(рег.бр.ИН001087) 

 

Еколошка општина 

Власотинце 

0,00 динара 

4.  Привредно друштво за 

производњу и емитовање 

телевизијског програма 

Телевизија 

Лесковац ДОО Лесковац 

Медиј: ТВ Лесковац  (рег.бр. 

ТВ000078) 

 

Улице Власотинца 900.000,00 

динара 

5. Центар закултуру, информисање 

и заштиту права националних 

мањина Развитие, Босилеград 

Медиј:Интернет портал ТВ 

портал Инфо Босилеград (рег.бр. 

ИН 000748) 

 

Светиње власотиначког 

краја 

100.000,00 

динара 

6. Удружење Центар за едукацију и 

развој, Лесковац 

Медиј: Интернет портал Југмедиа 

(рег.бр. ИН000121) 

 

Власотинце – 

потенцијална туристичка 

оаза на  југу Србије 

480.000,00 

динара 

7. Предузеће за радио и тв 

дифузију ГАГА ДОО Власотинце 

Медиј: ТВ Власотинце (рег.бр. 

ТВ000166) 

 

Стварајмо шампионе – 

сезона 2 

760.000,00 

динара 

8. Удружење Мултикултура Србије, 

Мала Врбница, Крушевац 

Медиј: портал Новости дана 

(рег.бр.ИН000466) 

 

Прошлост, садашњост и 

будућност Руса у 

Власотинцу 

0,00 

динара 

9. Предузеће за радио и тв Младост, знање, 900.000,00 



дифузију ГАГА ДОО Власотинце 

Медиј: Радио Гага (рег.бр. 

РА000259) 

 

будућност – сезона 2 динара 

10. Удружење грађана „Пчињски017-

Портал“, Бујановац 

Медиј:www.pcinjski017portal.rs 

(рег.бр.ИН000812) 

 

 

Власотинце између 

прошлости и 

садашњости 

80.000,00 

динара 

11. Удружење филмских, 

телевизијских. Радио и интернет 

стваралаца „Инфодеск“, 

Власотинце 

Медиј: интернет портал - 

www.vlasotince.in.rs  

(рег.бр.ИН000429) 

 

Успеси власотиначког 

спорта као мотив 

младима за бављење 

спортом и путоказ за 

здрав живот 

150.000,00 

динара 

12. ЛЕСТИГ ДОО Лесковац 

Медиј: Интернет портал Дневник 

југа (рег.бр. ИН000366) 

 

Садашњост и будућност 

власотиначког села 

150.000,00 

динара 

13. Удружење Чеси југоистока 

Србије, Ниш 

Медиј: Интернет портал 

Energypress (рег.бр. ИН001139) 

 

Власотинце – град вина 

и лепоте 

0,00 

динара 

14. Удружење Лесковачки круг, 

Лесковац 

Медиј: Интернет портал Култура 

југа (рег.бр.ИН000484) 

 

Медијска презентација 

одрживих решења 

трајног водоснабдевања 

општине Власотинце 

150.000,00 

динара 

15. Лела Грујић ПР Радња за 

производњу телевизијског 

програма АГРО ЈУГ МЕДИА Ниш 

Медиј: ТВ Власотинце (рег.бр. 

ТВ000166) 

 

Удруживање и 

задругарство као 

неопходност – 

Власотинце 

200.000,00 

динара 

http://www.vlasotince.in.rs/


16. РТВ „Belle amie“ ДООНиш 

Медиј: ТВ „Belle amie“ Ниш 

(рег.бр. ТВ 000044) 

 

У добром правцу 0,00 

динара 

17. Телевизија К1 ДОО Лесковац 

Медиј: ТВ К -1 (рег. бр. ТВ000063) 

 

Културама 100.000,00 

динара 

 

18. Удружење филмских, 

телевизијских и веб стваралаца 

„Југфилм“ Власотинце 

Медиј: ТВ Власотинце  

(рег.бр.ТВ000166) 

 

 

Позив у помоћ 0,00 

динара 

19. УдружењеГласник – Медија 

центар 016 Лесковац 

Медиј: Интернет портал-   

Гласник-медија центар 016 

(рег.бр. ИН000787) 

 

Пресс форум – људи, 

време, догађаји 

0,00 

динара 

20. Удружење савез Срба из 

региона, Београд 

Медиј: новине Српско коло 

(рег.бр. НВ000809) 

 

Српско коло – 

Власотинце 

0,00 

динара 

21. Удружење Центар за развој 

медијске писмености Став, 

Лексовац 

Медиј: Интернет портал – 

STAV(рег.бр. ИН000851) 

 

Без изговора 100.000,00 

динара 

22. Удружење Инфо центар југа 

Медвеђа 

Медиј: Интернет портал Инфо 

центар југа (рег.бр. ИН000297) 

 

Деца су наша будућност 0,00 

динара 

23. Центар за здравље, лепоту и 

традицију МЕД, Ниш 

Добродошли у 

Власотинце – општину 

0,00 

динара 



Медиј: Интернет магазин Sana lajf  

(рег.бр.ИН 000409) 

 

са визијом 

24. Удружење Центар за демократију 

и развој југаСрбије, Лесковац 

Медиј: Интернет портал 

Регионална информативна 

агенција Југпресс (рег.бр.  

ИН000014) 

Свакодневни живот и 

корона 

0,00 

динара 

25. Удружење Нова наша реч, 

Лесковац 

Медиј: новине Нова наша реч 

(рег.бр. НВ000610) 

 

Село моје 130.000,00 

динара 

26. Агенција СДС Стаменковић 

Срђан ПР, Лесковац 

Медиј: Интернет портал Спортска 

страна југа (рег.бр. ИН000354)  

 

 

Заштитимо децу и 

младе – спортом против 

вршњачког насиља, 

наркоманије и 

алкохолизма 

100.000,00 

динара 

27. Александар Николић ПР 

производња и емитовање 

телевизијског програма Радио 

телевизија 017 Врање 

Медиј: Телевизија 017 

(рег.бр.ТВ000259 

Значај виноградарства 

за развој Власотинца 

200.000,00 

динара 

28. Гордана Аксентијевић 

предузетник Веб портали S 

wolfmediagroup Крагујевац 

Медиј: Интернет портал Буђење 

(рег.бр. ИН001051) 

 

Власотинце по мери 

свих 

0,00 

динара 

 

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 

25.02.2022.године до 12,00 часова доставе нову спецификацију трошкова у складу са 

одобреним средствима, биће закључен одговарајући уговор. 

 

 



О б р а з л о ж е њ е 

           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 2022.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 

2022.годину, 01 број 06-107-2/2021 од 20.12.2021.године, дана 19.01.2022.године, 

Председник општине Власотинце расписао је конкурс за суфинансирање пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине 

Власотинце до 31.12.2022.године. 

               Конкурс је објављен дана 24.01.2022.године у дневном листу “Политика“, а 

рок за подношење пријава био је 08.02.2022.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 400-4-

33/22 од 17.02.2022.године именовао чланове стручне комисије за оцену пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине 

Власотинце у 2022.години у саставу: Никола Лазић из Бујановца на предлог ПУ Локал 

Прес, Милош Стошић на предлог Удружења радио станица РАБ Србија и Божидар 

Илић из Лесковца, као самостални медијски радник и Ивана Станојевић, дипл.правник 

у својству секретара комисије. 

            На основу члана 22.поменутог Правилника на првој седници Комисије, која је 

одржана 18.02.2022.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 18.02.2022.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 31.12.2022.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 18.02.2022.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 

31.12.2022.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 

                                                                                                    Братислав Петровић 

http://www.vlasotince.org.rs/

