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Република Србија  

ОПШТИНСКА УПРАВА  

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА  

Ул.Пролетерских бригада бб 

Број: I-400-30/017-30 

Дана: 23.01.2017.године  

Интернет страница наручиоца:  

www.kursumlija.org 

К у р ш у м л и ј а  

 

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС" број 

83/2014, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), члана 24. Правилника о суфинансирању 

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени 

гласник РС“ број: 16/16) и члана 73. Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине 

Куршумлија“ бр. 22/09, 8/09, 7/2011, 15/2014 и 25/2015), а сходно предлогу комисије стручне 

комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања 

у 2015.години број I-400-73/2016-11 од 31.5.2016.године и допуне предлога сваког од члана 

комисије број I-400-30/017-27 од 23.01.2017.године, I-400-30/017-28 од 23.01.2017.године и I-

400-30/017-29 од 23.01.2017.године, поступајући по пресуди Управног суда број II-3 

У.9766/15 од 04.11.2016. године, В.Д.Начелник општинске управе општине Куршумлија 

доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

 о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање проjеката 

производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2015. години 

 

I  Средства предвиђена  Одлуком  бр. I-400-30 (члан 1 став 1.) од 13.3.2015. године, 

распоређују се за реализацију следећих пројеката: 

 

Р.бр. МЕСТО ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА ИЗНОС 

(у динарима) 

1. Куршумлија „ТОПЛИЧКЕ ВЕСТИ-

ИНФО ПРЕС“ ПР Милен 

Ђорђевић 

Куршумлија на длану 240.000,00  

2. Куршумлија Интернет портал „ТОП 

НОВОСТИ“ ПР Милош 

Ивановић 

Промоција Куршумлије на 

интернету 

200.000,00 

3. Куршумлија „ПРИМО УРБИС“ ПР 

Љиљана Даниловић 

Информисање јавности о 

привредним, економским, 

социјалним и 

активностима из области 

културе у Општини 

Куршумлија кроз пројекат 

«Куршумлија на длану» 

150.000,00 

4. Куршумлија РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА 

КРШУМЛИЈА  ДОО 

,КУРШУМЛИЈА 

Топлички глас 900.000,00 

5. Лесковац РЕГИОНАЛНА 

ИНФОРМАТИВНА 

АГЕНЦИЈА „ЈУГПРЕСС“,  

На ЈУГпрессу 60.000,00 

УКУПНО: 1.550.000,00 
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II  Нису подржани следећи пројекти: 

Р.бр. МЕСТО ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

1. Ниш Агенција за телевизијску 

продукцију „SOUTH SIDE“ Ниш 

«Наша села», емисија о 

пољопривреди и селима Јужне 

Србије 

2. Ниш ДРУШТВО ЗА РАДИО И 

ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ АКТИВНОСТИ 

„KOPERNIKUS CABLE 

NETWORK“ ДОО Ниш 

Куршумлија у очима света 

3. Трстеник МЕДИЈСКИ СТУДИО  „МАСТЕР“ 

ПР Владимир Маринковић, 

Трстеник 

«Куршумлија данас и сутра» 

4. Ниш РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА „BELLE 

AMIE“ ДОО Ниш 

Регион на длану 

5. Ниш ПРЕДУЗЕЋЕ „CITY RADIO“ ОД 

КОЦИЋ ДРАГАН, Ниш 

Потрошачки форум – веб форум за 

заштиту основних потрошачких 

права 

6. Нови Сад ,,ФРОНТ МЕДИА 

ПРО“ПРОИЗВОЊА 

ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ,ФИЛМСКОГ И 

РАДИЈСКОГ ПРОГРАМА,БОЈАН 

ЈАКОВИЋ ПР, Нови Сад 

Сврсисходно информисање 

пољопривредника у општини 

Куршумија са акцентом на 

рурални део у циљу подстицаја и 

унапређења пољопривредне 

производње путем медијске 

кампање у радијској и 

телевизијској емисији Агро Дан, 

продукцијске куће Фронт Медија 

ПРО 

7. Београд ДРУШТВО ЗА УСЛУГЕ У 

ОБЛАСТИ 

ИЗДАВАШТВА,МАРКЕТИНГА И 

ПРОПАГАНДЕ „ПРИНЦИП 

ПРЕС“ДОО БЕОГРАД 

Србија национална ревија 

8. Прокупље Привредно друштво за радио и 

телевизијске активности 

„МОСТНЕТ“РТВ ДОО, Прокупље 

Инфо у Топлици 

 

III  Ово решење је коначно и против њега се може покренути управни спор. 

 

IV  Решење објавити на веб-сајту општине Куршумлија и доставити сваком учеснику 

конкурса.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
 На основу члана 18. и члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. 

гласник РС" број 83/2014, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), Одлуке о буџету општине 

Куршумлија број I-400-99/2014 од 22.12.2014.године („Службени лист општине 

Куршумлија“ бр. 20/14) и Финансијског плана општине Куршумлија за 2015.годину број  I-

400-100/2014 од 31.12.2014. године, члана 52.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ 

бр.129/07) и члана 73.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ 

бр.22/08, 3/09 и 7/011), В.Д. Начелника општинске управе општине Куршумлија донео је 

Одлуку којом се расписује Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских 
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садржаја из области jавног информисања у 2015.години. Конкурс је расписан у периоду од 

20.3.2015.године  до 03.4.2015.године. 

 На конкурс се пријавило 13 учесника. Решењем број I-400-30/2-17 од 20.04.2015.године 

формирана је стручна комисија за оцену пројеката поднетих на конкурсу за суфинансирање 

пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2015.години. 

Комисија је, на основу циљева и критеријума наведених у конкурсу, а у складу са чланом 18. 

Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања ("Сл. лист  РС" број 126/14), Начелнику општинске управе општине 

Куршумлија доставила је записник са образложеним предлогом одлуке о расподели 

средстава учесницима конкурса чији су пројекти подржани. Комисија за оцену пројеката 

поднетих на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из 

области јавног информисања у 2015.години предложила је суфинансирање 5 пројеката у 

укупном износу од 1.550.000,00 динара. 

 Пресудом  Управног суда број II-3 У.9766/15 од 04.11.2016. године уважена је тужба 

ПРЕДУЗЕЋА „CITY RADIO“ ОД КОЦИЋ ДРАГАН, Ниш, поништено је решење начелника 

општинске управе општине Куршумлија, а предмет је враћен општинској управи на поновно 

одлучивање, са наводима да образложење оспореног решења не садржи разлоге који, с 

обзиром на утврђено чињенично стање, упућују на решење дато у диспозитиву, да је у 

образложењу оспореног решења само констатовано да је стручна комисија за оцену пројекта 

поднетих на конкурсу доставила Начелнику општинске управе општине 

Куршумлијазаписник са образложеним предлогом одлуке о расподели средстава учесницима 

конкурса чији су пројекти подржани, односно за суфинансирање 5 пројеката у укупном 

износу од 1.550.000,00 динара. У пресуди се наводи да образложење оспореног решења  не 

садржи конкретне разлоге због којих је тужени орган одлучио да се средства расподеле на 

начин како је то учињено диспозитивом оспореног решења, односно разлоге због којих 

пројекту тужиоца нису додељена средства. Како одлука о расподели средстава мора да 

садржи разлоге који су били одлучни при оцени доказа, као и разлоге који, с обзиром на 

утврђено чињенично стање, упућују на решење каквго је дато у диспозитиву, Суд је утврдио 

да су побијаним решењем повређена правила поступка на штету тужиоца, те је наложио 

доношење новог и на закону заснованог решења у складу са примедбама Суда изнетих у 

пресуди. 

     Сваки члан комисије је, на основу циљева и критеријума наведених у конкурсу, а у 

складу са чланом 22. став 9. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16) извршио 

оцењивање пристиглих пројеката, након чега су саставили јединствени образложени предлог 

подржаних пројеката, који су саставни део записника са предлогом одлуке о расподели 

средстава учесницима конкурса чији су пројекти подржани број I-400-30/2-20 од 

21.5.2015.године. Чланови комисије навели су да пројекте наведене у тачки 1.овог решења 

подржали из разлога што ће пројекти омогућити грађанима општине Куршумлија да 

благовремено, објективно и професионално буду информисани о раду локалне самоуправе, 

јавних предузећа, установа, локалних и државних институција, комуналних служби, 

проблемима и успесима обичних грађана и свих оних који својим радом доприносе бољем 

квалитету живота на територији општине Куршумлија, посебно наводећи мишљење да 

медији који се финансирају из општинског буџета морају да имају новинарске (дописничке) 

екипе на територији општине Куршумлија, уз истицање да ли су медији који су аплицирали 

по овом конкурсу видљиви, гледани и доступни грађанима општине Куршумлија. Комисија 

је посебно навела да због скромног буџета општине комисија није могла да изађе у сусрет 

свим учесницима конкурса који су аплицирали за средства, да од медија који су добили 

субвенције комисија и грађани Куршумлије очекују да побољшају и унапреде свој рад, чији 

рад ће током извршења пројеката бити провераван, а да од прихваћених пројеката очекује да 

грађанима, да у складу са својим интересима, учествују у креирању њихових садржаја, па да 

медијима чији су пројекти одабрани, сугерише о уносу нових садржаја. 

 Сходно обавезујућим упутствима из Пресуде Управног суда број II-3 У.9766/15 од 

04.11.2016. године, комисија је посебно разматрала пројекат ПРЕДУЗЕЋА „CITY RADIO“ 
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