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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 23. августа 2019. 

године  је на основу, члана 82. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града 
Пожаревца”, бр. 10/18 и 12/18 – исправка и 10/19) члана 26. став 5. Пословника о раду 
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 
7/16 и 3/17),  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, телевизијске, интернет медије и новинске 
агенције за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији 
Града Пожаревца у 2019. години, објављен дана 14. маја 2019. 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 2019. години. 
 

3. Даном доношења овог Закључка ставља се ван снаге Закључак, бр. 09-06-
69/2019-9 од 10. маја 2019. 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 6. став 1. тачка 1) 

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 15/17) и члану 26. став 1. и 5. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца 
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17). 

Чланом 6. став 1. тачка 1) Правилника о суфинансирању пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног информисања, прописано је да конкурс 
се расписује за пројекте производње медијских садржаја. 

Разлог за доношење овог закључка којим се поништава 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 2019. години, објављеног дана 14. маја 
2019. године у Локалном листу „Реч народа“  и на интернет страници Града 
Пожаревца: www.pozarevac.rs и расписује нов конкурс, састоји се у чињеници да 
поменути Конкурс није реализован из разлога јер није  дошло до формирања комисије 
из реда независних стручњака за медије и медијских радника, те су онемогућени услови 
за реализацију конкурса у року од 90 дана закључења истог.  
 Имајући напред наведено, Градско веће Града Пожаревца је донело закључак као 
у диспозитиву. 
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Процена финансијских средстава потребних за спровођење закључка   

Процењујући финансијске ефекте овог закључка на буџет Града Пожаревца утврђено 
је да за реализацију овог закључка нису потребна средства из буџета Града за 2019. годину. 

 
У Пожаревцу, 23. августа 2019. године    Број 09-06-126/2019-12 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 
 
 

РУКОВОДИЛАЦ  
ОДЕЉЕЊА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА 

И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
 

Небојша Трајковић, дипл. правник,с.р. 
 

               ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

 ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
 

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

   
  

 
        
 
  

 

   

  

  

 


