
          

На основу члана 19. а у вези чл.15. и 17. Закона о јавном информисању и медијима  („Сл. гласник РС“, бр. 

83/14,58/15 и 12/16 аутентично тумачење), и члана 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17), члана 68. Статута општине 

Александровац (''Сл.лист општине Александровац'' број 2/19),Одлуке о буџету општине Александровац за 2021. 

годину (''Сл.лист општине Александровац '' број 28/20 и 3/21), 

 Председник  општине Александровац доноси,  

 

ОДЛУКУ  

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ 

ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ 

у 2021. години. 

 

I  РАСПИСУЈЕ СЕ конкурс за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области 

јавног информисања на територији општине Александровац за 2021. годину, за производњу медијских садржаја. 

 

II  Средства опредељених Одлуком о буџету општине  Александровац за 2021. годину, у оквиру 

раздела 5,  функција 820, програм 13 развој културе и информисања ПА 1201-0004 – Остваривање и 

унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, позицијa 95, и економска класификација 481 – 

дотације невладиним организацијама (суфинансирање пројекта којима се остварује јавни интерес у области јавног 

информисања у укупном износу од 5.000.000,00 динара.расподељују се за: 

1. суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у укупном износу од 4.750.000,00 

динара , што је 95% од  укупно предвиђених средстава; 

2 за појединачна давања у укупном износу од 250.000,00 динара што је 5 % укупно предвиђених 

средстава. 

III Средства, за суфинансирање пројеката  којима се остварује јавни  интерес у области јавног 

информисања на територији општине Александровац  - производња медијских садржаја додељују се путем 

конкурса. 

Конкурс се расписује у облику јавног позива и објављује се на веб-сајту општине Александровац 

www.aleksandrovac.rs, као и најмање у једним дневним, односно недељним новинама које се дистрибуирају на 

подручју општине Александровац.  

Појединачним давањима  врше се доделе средстава на основу решења Председника општине 

Александровац . 

IV  Јавни позив за учешће на конкурсу садржи:  

1) намену средстава за остваривање јавног интереса, тј. јавни интерес који ће се конкурсом 

суфинансирати;  

2) износ средстава која су опредељена за конкурс;  

3) који субјекти имају право учешћа;  

4) критеријуме за оцену пројекта на основу којих ће се додељивати средства;  

5) прецизне рокове у којима се спроводи конкурс;  

6) информацију о документацији коју прилаже подносилац пројекта;  

7) позив новинарским и медијским удружењима као и медијским стручњацима заинтересованим за рад у 

комисији.  

V Расписивање и спровођење конкурса  врши се у складу са одредбама Правилника о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања  ("Сл. гласник РС", бр.  

16/16 и 8/17)  

VI Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине Александровац. 

 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ 

                                            I Број: 401-383/2021-07  од   02. март 2021. године 

 

                                          Председник  

                                                                                                      Општине Александровац 

                                                                                          Др. Мирко Михајловић,спец.мед. 


