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1.
На основу члана 17. И члана 18. Закона о јавном 

информисање и медијима („Службени гласник РС”, 
број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), 
члана 4. Правилника о суфинансирању пројеката за 
ост варивање јавног интереса у области јавног инфор
мисања („Службени гласник РС”, број 16/16 и 8/17) ,

Општинско веће општине Велика Плана на 145. 
седници одржаној 09.01.2020. године донела је

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА 
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 

ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ 
САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ 

ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА  

У 2020. ГОДИНИ 

Члан 1.
Конкурс за суфинансирање пројеката производње 

медијских садржаја ради остваривања јавног инте ре
са у области јавног информисања у 2020. години рас
писује се за пројекте:

1) Производње медијских садржаја
Општина Велика Плана ће на основу јавног позива 

суфинансирати пројекте производње медијских садр
жаја ради остваривања јавног интереса у об лас ти 
јавног информисања који се односе на јавно инфор
мисање од локалног значаја у складу са Законом о 
јав ном информисању и медијима.

Члан 2.
Одлуком о буџету општине Велика Плана за 2020. 

годину, Раздео 5 – Општинска управа, програм 13 – 
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА, 12010004 
Програмска активност (ПА 0004) – остваривање 
и унапређивање јавног интереса у области јавног 
информисања, функција 133 – остале опште услуге, 
апропријација 140, економске класификације 454 – 
Субвенције приватним предузећима, предвиђена су 
средства у укупном износу од 10.000.000 динара и 

иста се у целости опредељују за пројекте производње 
медијских садржаја у 2020. години.

Члан 3.
За расподелу средстава из члана 2. ове одлуке рас

писује се Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфи
нансирање пројеката производње медијских садржаја 
из области јавног информисања на територији опш
тине Велика Плана у 2020. години.

Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање 
пројеката производње медијских садржаја из области 
јавног информисања на територији општине Велика 
Плана у 2020. години (у даљем тескту: Конкурс), би
ће објављен на званичном сајту општине Велика Пла
на и у недељном листу који се дистрибуира на целој 
територији Републике Србије.

Члан 4.
За спровођење Јавног позива за учешће на Конкурсу 

из члана 3. ове одлуке образоваће се Комисија за 
оцену пројеката и доделу средстава по Јавном позиву 
коју именује председник општине Велика Плана.

На предлог Комисије из претходног става, одлуку 
о расподели средстава из члана 2. ове одлуке доноси 
Општинско веће општине Велика Плана.

Члан 5.
Јавни позив за учешће на Конкурсу садржи:

1. Намену средстава за остваривање јавног интереса
2. Износ средстава која су опредељена
3. Који субјекти имају право учешћа
4. Критеријуме за оцену пројеката на основу којих 

ће се додељивати средства
5. Прецизне рокове у којима се спроводи конкурс
6. Информацију о документацији коју прилаже 

подносилац пројекта
7. Позив медијским удружењима и медијским 

струч њацима за пријављивање кандидата за чла
нове комисије.

Члан 6.
Конкурсни поступак, прикупљање, проверу и при

прему документације за комисију обавља Општинска 
управа општине Велика Плана.

Начелник Општинске управе одређује лице које ће 
обављати послове секретара Комисије.

Секретар Комисије није члан Комисије.



2. страна МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ бр. 1, 9.1.2020. год.
Члан 7.

Ову одлуку објавити у „Међуопштинском служ
беном листу општина Велика Плана и Смедеревска 
Паланка”.

Број: 0111/2020II од 9. јануара 2020. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

ПРЕДСЕДНИК
Игор Матковић
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Не подлеже плаћању пореза на промет на основу мишљења Министарства за информације
Републике Србије, број 41301163/9201 од 19. маја 1992. године

Издавач: Скупштина општине Смедеревска Паланка, Вука Караџића број 25, 
тел. 321087 и 316644. Одговорни уредник: Данка Богуновић. Рачун општинске управе СО Смед. Паланка  

840864010. Компјутерска припрема: Библиотека „Милутин Срећковић“ Смед. Паланка  
 Издавачка делатност, тел. 026/318346. Обрада: Иван Петковић. 


