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ВЛАСОТИНЦЕ 

 
 
          На основу чл.25 Закона о јавном информисању( „Сл. гласник РС“, број 83/14, 58/15 

и 12/16-аутентучно тумачење) и чл.24,25,и 26. Правилника о суфинансирању пројеката 

за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.гласник РС“, број 

16/16 и 8/17), Председник општине Власотинце доноси 

РЕШЕЊЕ 

о додели средстава из буџета општине Власотинце за суфинансирање пројеката 

за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији 

општине Власотинце у 2017.години 

I 

           Овим решењем утврђује се расподела средстава опредељених Одлуком о буџету 

општине Власотинце за 2017.годину, 01 број 06-90-1/2016 од 16.12.2016.године у износу 

од 3.000.000,00 динара. 

       Средства у износу од 3.000.000,00 динара, појединачно су одобрена на следећи 

начин: 

Редни 

број 

      Подносилац пројекта 

        (учесник конкурса) 

    Назив пројекта                                     Додељена 

      средства 

    (у динарима) 

1. Агенција за телевизијску 

продукцију SOUTH SIDE, Ниш 

„Села Власотинца“ 

(серијал од 25 медијских 

садржаја о 

пољопривреди и 

руралном развоју на 

територији општине 

Власотинце,у оквиру ТВ 

емисије о 

пољопривреди и селима 

„Наша села“ 

0,00 

2. Привредно друштво за рачунско 

програмирање JOOMBOOS, Ниш 

Веб водич-Ваш 

пословни идентитет на 

интернету 

0,00 

3. Радња за телевизијску 

продукцију КЛИСУРА 

Постиђом ми-Емисија на 

ромском језику 

120.000,00 



МАРКЕТИНГ, Грделица 

(Лесковац) 

4.  НОВОСТИ ДАНА ДОО Ниш Наталитет је у 

Власотинцу приоритет 

0,00 

5. Предузеће за радио и 

телевизијску продукцију ГАГА 

ДОО (ТВ), Власотинце 

Чаршијске приче 200.000,00 

6. Удружење филмских, 

телевизијских и web стваралаца 

ЈУГФИЛМ,  Власотинце 

Медијски аспект развоја 

туризма у Власотинцу 

250.000,00 

7. РАДИО 016, Лесковац Треба да знамо 0,00 

8. РАДИО ГАГА, Власотинце Од слободног говора до 

слободе говора 

200.000,00 

9. SIMPLICITY ДОО, Ниш Ово је Власотинце 100.000,00 

10. DACO PORTAL, Власотинце Јачање веза Дијаспоре 

Југа Србије са матицом, 

а пре свега са 

омладином Власотинца, 

Јабланичког и Пчињског 

округа 

30.000,00 

11. Центар за здравље, лепоту и 

традицију Мед, портал Магазин 

сана, Ниш 

Руке злата вредне 130.000,00 

12. Удружење за развој квалитета 

живота и рада грађана HUMANIS, 

Ниш, дневне и периодичне 

новине 

Власотинце у европском 

вртлогу 

0,00 

13. ТВ К1 ДОО, Лесковац Урбан флеш 100.000,00 

14. Радња за телевизијску 

продукцију 

South media, Ниш 

Спорт у Власотинцу 100.000,00 

15. Центар за демократију и развој 

југа Србије, портал Југпресс, 

Лесковац 

Транспаретно 

програмско буџетирање 

0,00 

16. Нова наша реч, новине, недељне 

Лесковац 

Јавна управа у фокусу 80.000,00 

17. Агенција за производњу 

медијских садржаја СДС, 

Лесковац, портал Спортска 

страна југа 

Спортске легенде и 

савремени спортски 

хероји Власотинца 

100.000,00 



18. Лестиг ДОО, Лесковац, 

Портал Дневник југа 

Јачање интернет медија 

у локалној заједници 

120.000,00 

19. Коперникус РТВ Крајина ДОО 

Бор 

TV KCN 

Предузетништво до 

боље будућности 

390.000,00 

20. Istok kompany, ДОО САЛАШ, ТВ 

Исток  

Ја и локална 

самоуправа 

0,00 

21. Медиа центар ДОО, Београд , 

портал 

Власотинце:Поглед у 

боље сутра 

0,00 

22. Регионална информативна 

агенција Инфо центар југа, 

Медвеђа, портал Инфо центар 

југа 

Да невидљиви буду у 

јавности-истраживачко 

новинарсто у сврси 

смањења сиромаштва 

на територији општине 

Власотинце 

0,00 

23. Центар за едукацију и развој, 

Лесковац, портал Југмедија 

Млади пољопривредник 300.000,00 

24 Привредно друштво за 

производнју и емитовање ТВ 

програма ад ТВ ЛЕСКОВАЦ 

Власотинце за децу и 

младе 

780.000,00 

 

II 

      На основу овог решења, са сваким учесником конкурса који је добио средства за 

суфинансирање пројектних активности из тачке I овог решења и који до 

24.02.2017.године до 14,00 часова доставе нову спецификацију трошкова у складу са 

одобреним средствима, биће закључен одговарајући уговор. 

О б р а з л о ж е њ е 

         Правни основ за доношење овог решења садржан је у Закону о локалној 

самоуправи, Закону о јавном информисању и медијима, Правилнику о суфинансирању 

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и Одлуци о 

буџету општине Власотинце за 2017.годину. 

            Наиме,на основу чл.20 Закона о локалној самоуправи,чл. 17-26.Закона о јавном 

информисању и медијима и Одлуке о буџету општине Власотинце за 2017.годину, 01 

број 06-90-1/2016 од 16.12.2016.године, дана 16.01.2017.године, Председник општине 

Власотинце расписао је конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања на територији општине Власотинце до 

31.12.2017.године. 

         Конкурс је објављен дана 18.01.2017.године, а рок за подношење пријава био је 

30.01.2017.године.Допуна конкурсја је објављена 25.01.2017. па је рок за подношење 

пријава продужен до 02.02.2017.године. 

          У складу са чл.24.Закона о јавном информисању и медијима и чл. 19-

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

јавног информисања, Председник општине  Власотинце је решењем 01 број 02-40/17 од 

07.02.2017.године именовао чланове стручне комисије за оцену пројеката за 




