
РЕПУБЛИКА СРБИJА 

ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ  

На основу чл. 20 Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Србије, бр. 

129/2007, 83/14-др.закон), члана 17 - 26. Закона о јавном информисању и медијима 

(„Службени гласник РС“, бр.83/14 и 58/15) и Одлуке о буџету општине Власотинце за 

2017 бр. 01 број 06-90-1/2016  (Сл. лист града Лесковца, бр.52/16), председник општине 

Власотинце врши: 

Д О П У Н У    К О Н К У Р С А 

за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања на територији oпштине 

Власотинце до 31.12.2017. године 

          Измена главе II Конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања на територији oпштине Власотинце до 

31.12.2017. године, објављеног у дневном листу „Вечерње новости“ дана 

18.01.2017.године 

       Глава II се мења и гласи: 

II  ПРАВО УЧЕШЋА 

На Конкурсу може учествовати: 

1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија који се води у Агенцији за 

привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Правилником о 

документацији која се прилаже у поступку регистрације медија у Регистар медија 

(Сл.гласник РС, број 126/14); 

2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и 

који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем 

медија. 

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода. 

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства од 

општине Власотинце намењена пројектном суфинансирању, а нису благовремено у 

прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта. 

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом. 

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј. 

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности 

пројекта.Најмањи износ који се може одобрити по пројекту је 30.000,00 динара, а највећи 

1.500.000,00 динара. 

 



 

У осталом делу Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања на територији oпштине Власотинце до 

31.12.2017. године, објављен у дневном листу „Вечерње новости“ дана 

18.01.2017.године остаје непромењен. 

Услед измене главе II продужава се рок за подношење пријава на конкурс са 30. 

јануара на 02.фебруар 2017.године.  

Број: 01 бр.400-15/2017-1 

У Власотинцу, 24.01.2017.  године. 

 

        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                 Зоран Тодоровић 

       __________________________ 

 


