
  

Председник градске општине Обреновац дана 03.02.2016, године, на основу члана 25. Закона о јавном 

информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14 и 58/15), члана 24 став 1 и члана 25 

Правилника о суфинансирању пројеката за оствривање јавног интереса у области јавног информисања 

(„Службени гласник РС“, број 126/14), члана 52. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града 

Београда“,  број 19/14 – пречишћен текст и 73/14), члана 6. Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 

2016. годину(„Сл. лист града Београда“, број 86/15), а у складу са Одлуком о рaсписивању јавног позива за 

суфинансирање пројеката из буџета градске општине Обреновац ради остваривања јавног интереса у области 

јавног информисања у 2016. години VII – 02 бр. 020-3/ 272 од 29.12.2015. године и  VII-02 бр. 020- 3/ 1 од 

08.01.2016.године, на предлог Комисије за оцењивање пројеката у области јавног информисања од 

02.02.2016. године, донео је  

 

РЕШЕЊЕ 

о расподели средстава по расписаном Јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета градске општине 

Обреновац ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања 

у 2016. години  

  

I Средства у износу од 13.700.000,00 динара распоређују се за реализацију пројеката следећих медија: 

 
1. Друштву за производњу, промет и услуге GMC – TRADE д.о.о, Лазаревац – износ од 300.000,00 динара; 

2. Вук Илић, ПР. Агенцији за израду и одржавање веб портала „Локалне новине Обреновац“ –износ од 

1.700.000,00 динара; 

3. Развојном центру „РОМ“ Обреновац –  износ од 250.000,00 динара; 

4. Предузећу за информисање и маркетинг „СТУДИО МАГ“ д.о.о. -телевизијски програм –  износ од 9.720.000,00 

динара; 

5. Предузећу за информисање и маркетинг „СТУДИО МАГ“ д.о.о. - радио програм –износ од 1.400.000,00 динара; 

6. Агенцији за информисање, издаваштво и маркетинг „Обреновачка хроника“, Драган Лазаревић, предузетник – 

износ од 330.000,00 динара.   

 

II Нису подржани пројекти следећих медија: 

 
1.  „ИНФОБИРО“ д.о.о. Београд; 

2.  Друштва за радио и телевизијске активности „KOPERNIKUS CABLE NETWORK“ д.о.о. Ниш; 

3.  Предузећа за информисање Радио Барајево д.о.о. Барајево и 

4.  Информативног предузећа Радио Ваљево д.о.о. Ваљево.  

 
III Ово решење је коначно. 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

Веће градске општина Обреновац расписало је Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета 

градске општине Обреновац ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2016. години 

VII – 02 бр. 020-3/ 272 од 29.12.2015. године и  VII-02 бр. 020- 3/ 1 од 08.01.2016.године, који је објављен на 

веб – сајту градске општине Обреновац и на огласној табли градске општине 31.12.2015. године. Рок за 

подношење пријава је трајао 15 дана од дана објављивања јавног позива односно до 15.01.2016. године.  

Председник градске општине је Решењем VIII-01 бр. 020-4/03 од 19.01.2016. године образовао Комисију 

за оцењивање пројеката у области јавног информисања, поднетих на Јавни позив за суфинансирање 

пројеката из буџета градске општине Обреновац ради остваривања јавног интереса у области јавног 

информисања у 2016. години. 

По протеку рока за подношење пријава, Служба за скупштинске послове и прописе Управе градске 

општине је на основу овлашћења из става 1 члана 10 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања (“Сл. гласник РС“, бр. 126/14) извршила проверу 

документације поднете на конкурс и то најпре  поштовање рокова у смислу члана 10 став 2 Правилника, 

односно благовременост поднетих пријава, а затим и проверу документације у погледу испуњености услова 

за учешће на конкурсу. 

Приликом провере благовремености поднетих пријава на Конкурс, утврђено да је од 12 поднетих 

пријава 10 пријава поднето благовремено.  

Комисија за оцењивање пројеката у области јавног информисања, поднетих на Јавни позив за 

суфинансирање пројеката из буџета градске општине Обреновац ради остваривања јавног интереса у области 

јавног информисања у 2016. години је  разматрала 10 пројеката, који су поднети благовремено, док 

неблаговремено поднете пријаве (РАДИО СРЕМ поднета дана 19.01.2016. године и пријава НОВИНСКЕ 

АГЕНЦИЈЕ “BETA PRESS” Д.О.О., поднета дана 22.01.2016. године) применом одредаба члана 11 став 4 

Правилника није разматрала. 

Након стручне анализе и оцењивања пројеката поднетих на конкурс, а на основу критеријума утврђених 

чланом 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања („Сл. гласник РС“, број 126/14) Комисија је, у складу са чланом 19 Правилника сачинила 



образложени предлог о додели средстава, на начин ближе описан у диспозитиву овог Решења и доставила га 

председнику градске општине на даљи поступак  и одлучивање. 

На основу предлога Комисије, председник градске општине одлучио је као у диспозитиву Решења. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути управни спор у 

року од 30 дана од дана достављања Решења.   

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ 

VIII-01 бр. 020-4 /7 од  03. фебруара 2016. године 

 

 

                                                                            ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

           Обрадила:                                                                                                 Мирослав Чучковић 

           ССМ 


