
 На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима (“Службени гласник РС“ број 
83/14, 58/15 и 12/16), члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања (''Службени гласник РС'' број: 16/2016 и 8/2017), члана 61. Статута општине 
Прибој (''Службени лист општине Прибој'' број 1/19), и образложеног предлога Комисије за оцењивање 
пројеката у области јавног информисања, председник општине Прибој је дана 18.07.2019. године, донео 
следеће 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса  

у области јавног информисања на територији општине Прибој за 2019. годину  
 
 
 
 I Средства из буџета општине Прибој намењена суфинансирању пројеката производње медијских 
садржаја, расподељују се следећим подносиоцима пројеката: 
 

Редни 
број ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОДОБРЕНА 

СРЕДСТВА 

1. ''Глас Западне Србије'' доо – 
Чачак  ''Прибојски потенцијали” 700.000,00 

2. ''Public media communications” - 
Београд ''Прибој у фокусу“ 100.000,00 

3. ''ПП Медија'' - Пријепоље ''Прибој из мог угла“ 400.000,00 

4. „Студио ЗООМ Ужице“ - Ужице „За зелени Лим“ 150.000,00 

5. 
''Конзум Лав Ужице - 
Информативни портал Инфо 
пресс“ 

''Прибој на длану'' 350.000,00 

6. „Емит 24“ доо Београд ''Инфо локал Прибој“ 100.000,00 

7. ''ТВ – 5'' доо - Ужице ''Прибој – мој град“ 1.150.000,00 

8. ''Информативни центар'' д.о.о. - 
Прибој ''Прибојски мозаик'' 3.300.000,00 

9. ''Конзум Лав – ТВ ЛАВ плус'' - 
Ужице ''Привредни ресурси Прибоја'' 350.000,00 

10. „Проглас Public Relations” доо - 
Београд „Водич кроз дијабетес“ 150.000,00 

11. „Буковача компани“ Нова Варош „Златарска хроника“ 150.000,00 

12. „Инфо ИТ Медиа“ доо - Београд 
„Упознајте општине и градове у 
Србији; Прибој – година развоја и 
рекордних инвестиција 

100.000,00 

 
II На основу овог решења председник општине закључује Уговор са  учесником конкурса који је 

добио средства за финансирање Пројеката наведених у тачки један овог решења. 
 
III Ово решење објавити на интернет страници општине Прибој и доставити учесницима 

конкурса у електронској форми. 
 

 



О б р а з л о ж е њ е  
 

 Чланом 25. Закона о јавном информисању и медијима и чланом 24. Правилника о финансирању 
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, прописано је да руководилац 
органа који је расписао конкурс доноси одлуку о расподели средстава за суфинансирање на основу 
образложеног предлога комисије.  
 Председник општине Прибој је упутио Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање 
пројеката производње медијског садржаја у области јавног информисања где је предвиђено да се пројекти 
суфинансирају из буџета општине Прибој за 2019. годину у  укупном износу од 7.000.000,00 динара.  
 Председник општине је именовао стручну комисију са задатком да оцени пројекте поднете на  
конкурсу  и  да сачини образложени предлог о расподели средстава.  
 На Конкурс је стигло 25 пријава.   
 Стручна комисија на седници одржаној 10.07.2019. године, извршила је оцену пристиглих 
пројеката на основу критеријума одређених Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање 
јавних интереса у области јавног информисања (''Службени гласник РС'' број: 16/2016 и 8/2017) и Јавним 
позивом за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривња јавног интереса у области 
јавног информисања у 2019. години и о томе сачинила записник са предлогом расподеле средстава који је 
доставила председнику Општине.  
 Председник Општине је прихватио предлог Комисије у целости, па је одлучено као у диспозитиву 
решења.  
 

ПРАВНА ПОУКА: Ово Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор пред 
надлежним судом.  

 
 
 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 
   03 Број:  06-90  од 18.07.2019. године 

 
 
 

                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
                                                       Лазар Рвовић, дипл. правник 


