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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 26. априла 2017. године  је на 

основу члана 9. став 1. тачка 3) Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17), члана 90. 
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 17/16 - пречишћен текст) и 
члана 26. став 1. и 5. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник 
Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15 и 7/16),  донело следећи 

 
З А К Љ У Ч А К 

1. Поништава се Конкурс / Јавни позив за суфинансирање пројеката 
производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске 
агенције за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији 
Града Пожаревца у 2017. години, објављен дана 19. априла 2017. године у Локалном листу „Реч 
народа“  и на интернет страници Града Пожаревца: www.pozarevac.rs. 

 
 
2.  Расписати нов Конкурс / Јавни позив  за суфинансирање пројеката 

производње медијских садржаја за штампане медије, радио, телевизијске, интернет медије 
и новинске агенције за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на 
територији Града Пожаревца у 2017. години. 
 

3.  Даном доношења овог Закључка ставља се ван снаге Закључак, бр. 09-06-60/2017-
11-2) од 10. априла 2017. године.    

 

4.  Овај Закључак објавити   у Локалном листу „Реч народа“  и на интернет страници 
Града Пожаревца: www.pozarevac.rs. 

   
 

           5.     За реализацију закључка задужује се Одељење за друштвене делатности Градске 
управе Града Пожаревца. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Правни основ за доношење Закључка, садржан је у члану 9. став 1. тачка 3) Правилника о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања 
(„Службени гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17), члану 90. Статута Града Пожаревца („Службени 
гласник Града Пожаревца”, бр. 17/16 - пречишћен текст) и члану 26. став 1. и 5. Пословника о раду 
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15 и 7/16). 

Чланом 9. став 1. тчка 3) Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања, прописано је да јавни позив за учешће на конкурсу 
садржи најмањи и највећи износ средстава која се одобравају по пројекту. 

Разлог за доношење овог закључка којим би се поништио Конкурс / Јавни позив  за 
суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет 
медије и новинске агенције за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на 
територији Града Пожаревца у 2017. години, објављеног дана 19. априла 2017. године у Локалном 
листу „Реч народа“  и на интернет страници Града Пожаревца: www.pozarevac.rs   и расписао нов 
конкурс, састоји се у потреби да истим буде предвиђен како најмањи, тако и максимални износ 
средстава који ће бити одобрени по поједином пројекту,  у складу са Правилником о 
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања 
(„Службени гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17), уз поштовање целокупне конкурсне процедуре 
нарочито равноправности свих потенцијалних учесника конкурса.  

 
 Имајући напред наведено,  Градско веће Града Пожаревца је донело закључак као у 
диспозитиву. 
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Процена финансијских средстава потребних за спровођење одлуке 

            

Процењујући финансијске ефекте овог закључка на буџет Града Пожаревца утврђено је да за 
реализацију овог закључка нису потребна средства из буџета Града за 2017. годину. 

 

 
   
     У Пожаревцу, 26. априла 2017. године                                         Број: 09-06-68/2017-45 
 
 

      ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 
 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА ПОСЛОВЕ 
ОРГАНА ГРАДА, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ 

РЕСУРСИМА, ИНФОРМАЦИОНЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ  

________________________________ 
Марко Савић, дипл. политиколог, с.р. 

 
КООРДИНАТОР ГРУПЕ ПОСЛОВА ЗА 

ПОТРЕБЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА 
_____________________________ 

Александар Симоновић, дипл. правник, с.р. 
 

  

            ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА 
             ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА 

              ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
             _______________________________                

            Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р. 
 

  
 
        
 
 

 

  

  

  

 


