
 На основу члана 24 Закона о јавном информисању и медијима („Службени 

гласник Републике Србије", број 83/14, 58/15 и 12/16 - аутентично тумачење), члана 19 

и  21 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области 

јавног информисања („Службени гласник Републике Србије", број 16/16 и 8/17) и члана 

68 Статута општине Свилајнац („Службени гласник општине Свилајнац", број 2/08, 

12/12 и 4/19), Председник општине Свилајнац, доноси 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА  

У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

 

 

I 

 

 1. ИМЕНУЈЕ СЕ Стручна комисија за оцену пројеката поднетих на Конкурс за 

суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања на територији општине Свилајнац у 2020. години и израду предлога о 

расподели средстава (у даљем тексту: Комисија), у саставу: 

 

 - Драган Марковић, уредник дописништва РТС-а у Јагодини, члан Удружења 

новинара Србије, Удружења новинара Поморавља и Удружења спортских новинара 

Србије, представник Удружења спортских новинара Србије; 

 - Надежда Будимовић, повереница НУНС-а за Крушевац, главни и одговорни 

уредник недељног листа „Град" из Крушевца, представник Пословног удружења Локал 

прес из Крагујевца; 

 - Зорица Глигоријевић, самостални медијски радник 

 

 2. Комисија на првој седници бира председника Комисије. 

 

 3. Задатак Комисије је да на основу Јавног позива за учешће на Конкурсу за 

суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног 

информисања на територији општине Свилајнац у 2020. години, изврши стручну оцену 

приспелих пројеката и сачини образложени предлог о расподели средстава из буџета 

Oпштине Свилајнац за 2020. годину за суфинансирање пројеката ради остваривања 

јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Свилајнац. 

 

 4. Рок за извршење задатка Комисије је 5 дана од дана доношења овог Решења. 

 

 5. Административно - техничке послове за потребе Комисије обављаће Ивана 

Станковић, извршилац послова Канцеларије за локални економски развој и подршку 

улагањима Општинске управе општине Свилајнац. 

 

 

II 

 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено на званичном 

сајту општине Свилајнац www.svilajnac.rs  

 

http://www.svilajnac.rs/


 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одредбама члана 24 став 3 Закона о јавном информисању и медијима и 

одредбама члана 19 став 1 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања између осталог, прописано је да 

руководилац органа који је расписао конкурс, решењем именује стручну комисију за 

оцену пројеката поднетих на Конкурс, са задатком да сачини предлог о расподели 

средстава са образложењем. 

 

 Одредбама члана 24 став 4 Закона о јавном информисању и медијима и 

одредбама члана 21 став 4 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања између осталог, прописано је да се 

већина чланова Комисије именује на предлог новинарских и медијских удружења 

уколико такав предлог постоји, а сходно члану 22 став 1 истог Правилника, Комисија 

на првој седници бира председника Комисије. 

 

 Председник општине Свилајнац расписао је Јавни позив за учешће на Конкурсу 

за  суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања на територији општине Свилајнац у 2020. години, број 345-3/2020-III од 

14.01.2020. године, којим је упућен и позив новинарским и медијским удружењима и 

медијским стручњацима заинтересованим за рад у Комисији да доставе своје предлоге 

за чланове Комисије. 

 

 Имајући у виду напред изнето, а на основу приспелих предлога новинарских и 

медијских удружења и пријава медијских радника за чланове Комисије за оцену 

пројеката и доделу средстава по напред наведеном Јавном позиву, као и применом 

прописа из увода, Председник општине Свилајнац, одлучио је као у изреци. 

 

  

 

ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

   Број: 345-8/2020-III; Датум: 27.02.2020.године 

 

 

 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
 

          Драгана Радевић, с.р. 

 

 


