
 На основу члана 24. Закона и јавном информисању и медијима („Службени гласник 
РС“, бр.83/2014), члана 19., 20., и 21. Правилника о суфинансирању пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.гласник РС“, 
бр.126/2014),члана 65. Статута Града Ниша („Службени лист града Ниша“, број 88/2008) и 
члана 6. Решења о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање 
јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша за 2015. годину 
(„Службени лист Града Ниша“, број 27/2015), Начелник Управе за културу Града Ниша 
доноси 

       РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША У 2015. ГОДИНИ 

 

I 

Именују се чланови стручне комисије за оцену пројеката поднетих на Конкурс за 
суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања на територији Града Ниша у 2015. години, објављен 17.4.2015. године,( у 
даљем тексту Комисија), и то: 

 
1. Горан Владковић, главни и одговорни уредник Р.Д.„ОК Радио“ д.о.о. Врање, на 

предлог УНС-а, НУНС-а, НДНВ-а, Локал Прес-а и АНЕМ-а, 
2. Биљана Љубисављевић, новинар из Ниша, на предлог Друштва новинара Ниша, 
3. Душан Стојановић, новинар из Алексинца, независни стручњак за медије. 
 

     II 

Комисија на првој седници бира председника Комисије, који координира радом 

Комисије и води седнице. 

 III 

Задатак Комисије је да изврши оцену пројеката поднетих на Конкурс и донесе 
образложен предлог о додели средстава из буџета Града Ниша за 2015. годину за 
суфинансирање пројеката производње медијских садржаја на територији Града Ниша.  
 

  IV 

Датум почетка рада Комисије је дан отварања понуда, о коме ће чланови Комисије 
бити благовремено обавештени. 

Рок за извршење задатка Комисије је 90 дана од дана закључења Конкурса. 

 
  VI 

Ово решење ступа на снагу даном објављивања на званичној интернет страници 
Града Ниша www.ni.rs. 

 
 
 
 



Образложење 

 На основу члана 18. и 19. Закона и јавном информисању и медијима („Службени 
гласник РС“, бр.83/2014), члана 21. и 65. Статута Града Ниша ("Службени лист града 
Ниша", број 88/2008), члана 8. Одлуке о буџету Града Ниша за 2015.годину („Службени 
лист Града Ниша“, број 102/14 и 9/15), Правилника о суфинансирању пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.гласник РС“ бр.126/14) 
и Решења о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша за 2015. годину, 
("Службени лист града Ниша", број 27/2015), Начелник Управе за културу Града Ниша је 
расписао конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области 
јавног информисања на територији Града Ниша у 2015. години,који је објављен 17.4.2015. 
године на интернет страници Града Ниша www.ni.rs и у дневном листу „Народне новине“. 

Чланом 24. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, 
бр.83/2014) и чланом 19. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 
јавног интереса у области јавног информисања („Сл.гласник РС“ бр.126/14) предвиђено је 
да руководилац органа који је расписао конкурс именује чланове стручне комисије, која 
врши оцену пројеката поднетих на конкурс и доноси предлог о додели средстава са 
образложењем. 

Чланом 24. став 1. и 3. Закона о јавном информисању и медијима („Службени 
гласник РС“, бр.83/2014) и чланом 20. и 21. став 1. и 7. Правилника о суфинансирању 
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.гласник 
РС“ бр.126/14) прописано је да стручна комисија има три члана именованих из реда 
независних стручњака за медије и медијских радника који нису у сукобу интереса и не 
обављају јавну функцију, односно пет чланова уколико је на расписани конкурс пристигло 
више од педесет пријава.  

Члан 24. став 4. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник 
РС“, бр.83/2014) и члан 21. став 4. Правилника о суфинансирању пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.гласник РС“ бр.126/14) 
прописују да се већина чланова комисије именује на предлог новинарских и медијских 
удружења уколико такав предлог постоји. 

Члан 22. став 1. Правилника предвиђа да комисија на првој седници бира 
председника комисије, а став 2. истог члана прописује да председник комисије 
координира рад комисије и води седнице.  

Имајући у виду напред изнето, разматрајући предлоге новинарских и медијских 
удружења  и  медијских стручњака приспелих на Конкурс за суфинансирање пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 
2015. години и поступајући по наведеним прописима, Начелник Управе за културу Града 
Ниша је одлучио као у диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се уложити жалба 
Градском Већу Града Ниша у року од 8 (осам) дана од дана објављивања, преко Управе 
за културу Града Ниша. 

      
Број: 1240-44/2015-18 
 
Датум: 28.05.2015.    

       НАЧЕЛНИК 
   УПРАВЕ ЗА КУЛТУРУ 
 
    Небојша Стевановић 

http://www.ni.rs/

