
На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Службени
гласник РС", број 83/14, 58/15 и 12/16-аут.тумачење), члана 19. и 21. Правилника о
суфинансирању  пројеката  за  остваривање  јавног  интереса  у  области  јавног
информисања („Службени гласник РС“, број 16/16 и 8/17), члана 63. Статута града
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и члана 32.
Пословника  о  раду  Градског  већа  града  Краљева  („Службени  лист  града
Краљева“, број 21/19-пречишћен текст),

Градско  веће  града  Краљева,  на  Двадесет  трећој  (ванредној)  седници
одржаној дана 12.марта 2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ
ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА У 2021. ГОДИНИ 

I

    Образује се Комисија за оцењивање пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања на територији града Краљева у 2021.
години  који  се  суфинансирају  из  буџета  града  Краљева  (у  даљем  тексту:
Комисија), у коју се именују:

1. Ђорђе Ковачевић из Крушевца, који је поднео самосталну пријаву,
2. Ивица  Димитријевић  из  Врања,  који  је  предложен  од  стране

Професионалног удружења новинара Србије (ПРОУНС) из Ниша,
3. Биљана  Љубисављевић  из  Ниша,  коју  је  предложило  Друштво

новинара Ниша из Ниша.

II

   Задатак  Комисије  је  да  изврши  оцену  пројеката  поднетих  поводом
расписаног  Конкурса  за  суфинансирање  пројеката  за  остваривање  јавног
интереса у области јавног информисања за 2021. годину решењем Градског већа
града Краљева број 011-25/2021-I од 29.01.2021. године и да предлог о расподели
средстава  са  образложењем  за  ове  пројекте  достави  Градском  већу  града
Краљева  на  даље  поступање,  у  складу  са  Правилником  о  суфинансирању
пројеката  за  остваривање  јавног  интереса  у  области  јавног  информисања
(„Службени гласник РС“, број 16/16 и 8/17).

III

Комисија  на  првој  седници  бира  председника  Комисије,  који  координира
радом Комисије и води седнице.

IV

 Члановима Комисије припада накнада за рад и накнада за путне трошкове
у  складу  са  Одлуком  о  накнадама  за  рад  и  путним  трошковима  одборника,



шефова, заменика шефова, техничких секретара одборничких група у Скупштини
града Краљева, чланова радних тела Скупштине, градоначелника и Градског већа
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 27/18).

V

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на веб-сајту
града Краљева  www.kraljevo.rs.

О б р а з л о ж е њ е

       Чланом 24. став 3. Закона о јавном информисању и медијима („Службени.
гласник РС", број  83/14, 58/15 и 12/16-аутент.тумачење) и чланом 19, 20.  и 21.
Правилника  о  суфинансирању  пројеката  за  остваривање  јавног  интереса  у
области  јавног  информисања  („Службени гласник  РС",  број  16/16  и  8/17)
предвиђено је да оцену пројеката поднетих на конкурс, као и предлог о расподели
средстава  са  образложењем  доноси  стручна  комисија  из  реда  независних
стручњака за медије и медијских радника, која се именује решењем.

       Комисија има задатак  да сачини предлог о расподели средстава са
образложењем за сваки пројекат који се разматра и исти достави Градском већу
града Краљева на даље поступање. Члан 21. став 4. Правилника предвиђа да се
већина чланова Комисије именује на предлог новинарских и медијских удружења
уколико такав предлог постоји, а члан 22. став 1. да Комисија на првој седници
бира председника Комисије који координира рад Комисије и води седнице.

  На  основу  приспелих  предлога  новинарских  и  медијских  удружења,  за
чланове  Комисије  именују  се  Ђорђе  Ковачевић  из  Крушевца,  који  је  поднео
самосталну пријаву, Ивица Димитријевић из Врања, представник Професионалног
удружења новинара Србије (ПРОУНС) и Биљана Љубисављевић из Ниша, коју је
предложило Друштво новинара Ниша из Ниша.

 Имајући у виду да предложена лица нису у сукобу интереса нити обављају
јавну функцију, испуњени су услови за њихово именовање. 

   На основу наведеног, Градско веће града Краљева донело је решење као у
диспозитиву.

Решење доставити:
- члановима Комисије
- Кабинету градоначелника

уз материјал
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                                                       Председавајући Градског већа 
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