
На  основу члана  18.  и  19.  Закона  о  јавном  информисању  и  медијима
(„Службени гласник РС“, број 83/14, 53/15 и 12/16-др.пропис), члана 4. Правилника
о  суфинансирању  пројеката  за  остваривање  јавног  интереса  у  области  јавног
информисања („Службени гласник РС“, број 16/16 и 8/17), члана 16. став 1. тачка
31. Статута  града  Краљева („Службени лист  града  Краљева“, број 6/19-
пречишћен  текст)  и  Решења  Градског  већа  града  Краљева  о  распоређивању
средстава за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области
јавног информисања на територији града Краљева у 2021. години, 

Градско веће града Краљева, на                  седници  одржаној дана       2021.
године,  донело је

Р Е Ш Е Њ Е

о расписивању Конкурса за суфинансирање проjеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања на територији града Краљева у

2021. години

I

               Град Краљево расписује Конкурс за избор пројеката из области јавног
информисања  на  територији  града  Краљева  који  ће  бити  суфинансирани
средствима  из  буџета  града  Краљева  за  2021.  годину  у  укупном  износу  од
23.000.000,00 динара.

II 

               Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса
у области јавног информисања се расписује за пројекте производње медијских
садржаја.

III 

               Текст Јавног позива за  учешће на Конкурсу за суфинансирање проjеката
за остваривање јавног  интереса  у  области  јавног  информисања на  територији
града Краљева у 2021. години приложен је уз ово Решење и чини његов саставни
део.



IV

                  Јавни позив за  учешће на Конкурсу за суфинансирање проjеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града
Краљева у 2021.  години ће бити објављен на званичној веб презентацији града
Краљева на интернет адреси www.kraljevo.rs и у Ибарским новостима. 

V

                  Ово Решење ступа на снагу даном доношења.

 О б р а з л о ж е њ е
Правни  основ  за  доношење  Решења  о  расписивању  Конкурса  за

суфинансирање  пројеката   за остваривање  јавног  интереса  у  области  јавног
информисања на територији града Краљева у 2021. години  су  чланови 18. и 19.
Закона о јавном информисању и медијима („Службени  гласник РС“, број  83/14,
53/15  и  12/16-др.пропис)  који  прописују  да  орган  надлежан  за  послове  јавног
информисања одлучује о конкурсима који се расписују у току године.

У складу са Одлуком о буџету града Краљева за 2021. годину („Службени
лист  града Краљева“,  број  52/20)  и  Решењем Градског  већа града Краљева о
распоређивању средстава за суфинансирање  проjеката  за  остваривање  јавног
интереса у области јавног информисања на територији  града  Краљева  у 2021.
години, овим Решењем Градско веће града Краљева расписује конкурс за избор
пројеката из области јавног информисања на територији града Краљева који ће
бити  суфинансирани  средствима  из  буџета  града  Краљева  за  2021.  годину  у
укупном  износу од  23.000.000,00  динара.  Конкурс  се  расписује  у  облику јавног
позива за пројекте производње медијских садржаја.

Текст Јавног позива за  учешће на конкурсу за суфинансирање проjеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града
Краљева у  2021.  години је  саставни  део Решења о  расписивању Конкурса  за
суфинансирање  пројеката  за остваривање  јавног  интереса  у  области  јавног
информисања на територији града Краљева у 2021. години.

Обрадио и контролисао: Биљана Ђуровић, дипл.екон.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА
Број  _____
Дана _______                                               
                                                                               Председник Градског већа
                                                                            градоначелник града Краљева
                                                                      др Предраг Терзић, дипл.политиколог


