
 На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима( „Сл. гласник РС“, 

бр.83/14), члана 76. Статута Општине Прибој („Сл. лист Општине Прибој“, бр.12/18), члана 4. 

Одлуке о буџету Општине Прибој за 2015. годину(„Сл. Лист Општине Прибој“, бр.7/14), и члана 

4. став 1. и члана 9. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања („Сл. Гласник РС“, бр.126/14), Комисија је донела предлог   
 

О Д Л У К Е  
о избору програма  за суфинансирање пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања на територији општине Прибој  
за 2015. годину  

 
 Комисија је након отварања приступила читању и анализи пристиглих пројеката.Посебну 

пажњу чланови Комисије су обратили на садржај предложрних пројеката. Разматрана је 

пројектна идеју контексту опште ситуације као и општи циљеви и специфични циљеви који се 

програмским активностима желе постићи. Комисија је разматрала и вршила увид у садржину 

пројектне апликације како би на што бољи начин могла да оцени које предложене активности ће 

имати најбољи утицај и ефекте јавног информисања на грађане општине Прибој. 
Предлаже се председнику Општине финансирање следећих Пројеката: 

       1. Информативно-маркетиншко друштво „Вести“                                         100.000,00 
       2. Информативни центар „Коран“                                                                 4.100.000,00  
       3. Информативно и маркетиншки центар „ Луна Прес“                                 100.000,00 
       4. Студио за видеопродукцију „Ча-Видео“                                                       350.000,00             
       5. Новинска агенција „Бета Прес“                                                                    150.000,00 
       6. Друштво за новинско издавачку делатност „Дан Граф“                             100.000,00 
       7. Радио „Лим“                                                                                                    950.000,00                                                                                              
       8. “Форум жена Пријепоља“                                                                              150.000,00 

 пошто су исти у складу са законом, Статутом општине Прибој, Одлуком о буџету и 

Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања. 
Комисија сматра да предложени пројекти у различитој мери одговарају на потребе 

исказане одлуком СО-е Прибој о пројектном финансирању медија.У том смислу, Комисија је 

извршила оцењивање и селекцију предложених пројектних активности. Посебан значај Комисија 

указује на постојање и потребу медијских пројеката који су у свим својим сегментима локално 

засновани. Комисија сматра да пројектне и програмске активности локалних медија на 

територији општине Прибој у највећој мери одговарају критеријумима из наведене општинске 

одлуке. Ценећи значај који имају локални медији, али уважавајући степен утицаја регионалних и 

националних медија који су се јавили на овај конкурс, Комисија сматра да наведене пројекте 

треба подржати у предложеном  финансијском обиму. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

КОМИСИЈА  ЗА ИЗБОР И ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 

ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА  
број  06-84 од 18.05.2015 године 
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