
 На основу члана 24. Закона и јавном информисању и медијима („Службени 
гласник РС“, бр.83/2014 и 58/2015), Правилника о суфинансирању пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.гласник РС“, 
бр.16/2016), 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 2016. годину („Службени лист Града Ниша“, број 3/2016 и 7/2016) и 
члана 51. став 5. Одлуке о организацији градских управа Града Ниша („Службени 
лист Града Ниша“, бр.3/14 и 44/15), Начелник Управе за културу  Града Ниша 
доноси 

 
 

     Р Е Ш Е Њ Е 
  

     I 
Поништавају се Решења Начелника Управе за културу бр.480-49/2016-18 од 

21.3.2016. године и 480-54/2016-18 од 6.4.2016. године о именовању чланова 
стручне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области 
јавног информисања на територији Града Ниша у 2016. години и све радње 
стручне комисије предузете до доношења овог решења. 

 
    II  

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

 
 
   Образложење 

 
На основу  члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. 

гласник РС“ бр. 83/2014 и 58/2015), Правилника о суфинансирању пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.гласник РС“ 
бр.126/14), члана 21. и 65. Статута Града Ниша ("Службени лист града Ниша", број 
88/2008), Одлуке о буџету Града Ниша за 2016.годину („Службени лист Града 
Ниша“, број 98/2015) и Решења о расписивању конкурса за суфинансирање 
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на 
територији Града Ниша за 2016. годину ("Службени лист града Ниша", број 3/2016 
и 7/2016), Начелник Управе за културу Ниша расписао је Конкурс за 
суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања на територији Града Ниша у 2016. години бр.480/2016-18 од 
8.2.2016. године и објавио га на званичној интернет страници Града Ниша 
www.ni.rs  и у дневном листу „Народне новине“  9.2.2016. године. Истим конкурсом 
упућен је и позив новинарским и медијским удружењима и медијским стручњацима 
да дају своје предлоге за именовање чланова стручне комисије која врши оцену 
пројеката приспелих на Конкурс и доноси предлог о расподели средстава 
подносиоцима пројеката.  



На основу члана 24. Закона и јавном информисању и медијима („Службени 
гласник РС“, бр.83/2014 и 58/2015), 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 2016. годину („Службени лист 
Града Ниша“, број 3/2016 и 7/2016), Начелник Управе за културу Ниша донео је 
Решење бр. 480-49/2016-18 од 21.3.2016. године и Решење бр. 480-54/2016-18 од 
6.4.2016. године о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града 
Ниша у 2016. години. 

Сви чланови стручне комисије доставили су Управи за културу Града Ниша 
11.5.2016. године оставке на чланство у Комисији бр.480-86/2016-18, бр.480-
87/2016-18 и бр.480-88/2016-18.  

Чланови стручне комисије, до подношења оставки, нису извршили задатке 
предвиђене Решењем Начелника Управе за културу бр.480-49/2016-18 од 
21.3.2016. године.   

Начелник Управе за културу Града Ниша је донео решење бр.480-90/2016-
18 од 16.5.2016. године, којим се поништава Конкурс за суфинансирање пројеката 
за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији 
Града Ниша у 2016. години бр.480/2016-18 од 8.2.2016. године, расписан и 
објављен на званичном интернет страници Града Ниша www.ni.rs и у дневном 
листу „Народне новине“  9.2.2016. године, као и све предузете радње и акти 
произашли у току реализације конкурса. 

 
На основу наведеног, доноси се решење као у диспозитиву. 
 
Број: 480-91/2016-18 

Датум: 16.5.2016. године 

 

        
                                        НАЧЕЛНИК 

     
        _____________________ 
      Небојша Стевановић, с.р. 

http://www.ni.rs/

