
               На основу члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС број 

129/07 и 83/14), члана 41. тачка 5. Статута града Јагодине ("Службени гласник града Јагодина", 

број  8/17- пречишћен текст), члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Службени 

гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16), члана 19. 20. 2l. и 22.  Правилника о суфинансирању 

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник 

РС“ број 16/16 и 8/17), а у складу са  чланом 2. Одлуке о расписивању конкурса за 

суфинансирање пројекта ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 

2018. години (,,Службени гласник града Јагодина“ бр 2/18), градоначелник града Јагодине,  

доноси   

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 

ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ КОЈИ 

СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЈАГОДИНЕ 
  

I  Образује се Комисија за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у области 

јавног информисања за 2018. годину који се финансирају из буџета града Јагодине у 2018. 

години у следећем саставу:  

1. Душан Аничић,  стални дописник Новинске агенције Танјуг за Поморавски округ, 

председник Клуба новинара Поморавља у Јагодини, члан Удружења новинара Србије и члан 

европске и светске асоцијације новинара у Бриселу; 

2.  Драган Марковић, шеф дописништва РТС-а у Јагодини и  члан Удружења спортских 

новинара Србије;  

3. Станимир Станковић,  новинар, члан Клуба новинара Поморавља у Јагодини. 

 

II Комисија на првој седници бира председника комисије.    

III Задатак Комисије je да донесе оцену пројеката поднетих поводом расписаног Јавног позива 

за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области 

јавног информисања за 2018. годину, као и предлог о додели средстава са образложењем за ове 

пројекте и исти достави Градском већу града Јагодине на даље поступање, у складу са 

Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања („Службени гласник Републике Србије", број 16/16 и 8/17) и Јавним позивом за 

учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области 

јавног информисања за 2018. годину, број 011-18/18-01-1 од 30. 01. 2018. године.  

 

IV   Именованим члановима Комисије, понаособ, припада накнада за рад у једнократном нето 

износу од 10.000,00 динара.  

Исплату наведене накнаде реализоваће Градска управа за буџет, финансије, привреду, 

пољопривреду  и инвестиције у Јагодини.  

 

V Oво Решење објавити на интернет страници града Јагодине www.јagodina.org.rs.  

               

БРОЈ: 401-16/1/18-01 

 26.02.2018. године 

 ГРАД  ЈАГОДИНА 

                                       ГРАДОНАЧЕЛНИК, 

Ратко Стевановић, дипл.инж.ел., с.р. 


