
На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС, бр. 129/2007, 

83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 19. Закона о јавном информисању и медијима 

(„Службени гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/2016 – аутентично тумачење), чланова 87. и 

95-97 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи (Службени гласник РС“, бр. 13/10, 

100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања (Службени гласник РС“, бр. 

16/16 и 8/17), члана 61. и 120. Статута општине Пландиште („Службени лист општине 

Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), члана 9. Одлуке о буџету општине Пландиште 

за 2018.годину („Службени лист општине Пландиште“, број 35/2017), Решења Комисије за 

контролу државне помоћи бр. 401-00-00035/2018-01 од 06.02.2018.године и Закључка 

општинског већа општине Пландиште бр.401-29/2018-III од 21.02.2018.године, председник 

општине Пландиште доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

о измени Конкурса за суфинансирање проjеката производње 

медијских садржаја из области jавног информисања општине 

Пландиште у 2018. години 

 

 
1.У Конкурсу за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области 

jавног информисања општине Пландиште у 2018. години у члану IV РОКОВИ, мења се 

став 1. и сада гласи:  

„Пријаве на Конкурс подносе се у року од 27 дана од дана обjављивања у Службеном 

листу општине Пландиште и интернет страници општине Пландиште www.plandiste-

opstina.rs.“ 

 

 

2.У Конкурсу за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области 

jавног информисања општине Пландиште у 2018. години у члану V ДОКУМЕНТАЦИЈА, 

мења се став 1. и сада гласи: 

„Учесник Конкурса је обавезан да попуњен образац за учешће на Конкурсу достави у 

три штампана примерка и један електронски примерак. Обрасци се преузимају са 

сајта општине Пландиште.   

-Образац 1 – Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања и  

-Образац 1а – Буџет пројекта.“ 

(Обрасци према Правилнику о изменама и допунама Правилника о суфинансирању 

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (Службени 

гласник РС“, бр. 8/2017)). 

 

 

3.У Конкурсу за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области 

jавног информисања општине Пландиште у 2018. години у члану VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ 

У РАДУ КОМИСИЈЕ, мења се став 4. и сада гласи: 

http://www.plandiste-opstina.rs/
http://www.plandiste-opstina.rs/


„Предлоге слати у року од 27 дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу 

„Дневник“.“ 

4.Пријаве пристигле на обрасцима приложеним уз Конкурс за суфинансирање 

проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања општине 

Пландиште у 2018. години број 401-32/2018-II од 21.02.2018.године, до објављивања 

овог Закључка, биће прихваћене од стране стручне службе органа које је расписао 

Конкурс, као важеће. 

Број: 401- 52/2018-II 

У Пландишту,  

12.03. 2018. године. 

 
            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


