
  
 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), и члана 76. Статута општине Прибој (''Службени лист општине Прибоју'' 
број 12/08), и образложеног предлога Комисије за избор и  оцену пројеката о расподели 
средстава поднетих на Конкурс за суфинанисирање пројеката производње медијских 
садржаја из области јавног информисања на територији општине Прибој у 2017. години, 
председник општине Прибој је дана 06.06.2017. године донео следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о избору програма  за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања на територији општине Прибој за 2017. годину  
 
 Општина Прибој ће финансирати следеће Пројекте: 

Редни 
број МЕДИЈСКА КУЋА НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОДОБРЕНА 

СРЕДСТВА 

1. ''Глас Западне Србије'' доо – 
Чачак  

''Прибој у дневнику Западне 
Србије'' 700.000,00 

2. ''Дан Граф' доо' – Београд  ''Прибој данас'' 200.000,00 

3. ''Студио ЗООМ'' - Ужице  ''Информисање становништва 
путем интернет сајта'' 300.000,00 

4. ''ПП Медиа'' - Пријепоље ''Културно туристичка разгледница 
Прибоја'' 350.000,00 

5. ''Форум жена Пријепоље'' - 
Пријепоље 

''Промоција пољопривредних 
потенцијала и производа општине 
Прибој'' 

350.000,00 

6. ''Буковача компани'' д.о.о. – Нова 
Варош ''Агро инфо'' 200.000,00 

7. ''ТВ – 5'' доо - Ужице 

''Осигурање као секундарна 
заштита пољоприведних усева, 
покретне и непокретне имовине на 
територији општине Прибој''  

500.000,00 

8. ''Информативни центар'' д.о.о. - 
Прибој ''Прибојски мозаик'' 3.200.000,00 

9. Удружење грађана ''SOCIETAS''- 
Прибој 

''Потенцијали аграрног развоја 
општине Прибој''  300.000,00 

10. ''Конзум Лав'' - Ужице ''Деца – чувари културе и 
традиције'' 900.000,00 

 
Пошто су исти у складу  са Законом, Статутом општине Прибој, Одлуком о буџету и 

Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања. 

Ово решење  је коначно и ступа на снагу даном доношења. 
  

ОПШТИНА ПРИБОЈ 
    Број:  06-210  од 06.06.2017. године 

 
                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

                                        Лазар Рвовић, дипл. правник 


