
 

           

На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 

58/15), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања 

(„Службени гласник РС“ број 126/14), Одлуке о покретању поступка за суфинансирање пројеката у области 

јавног информисања на територији општине Лајковац у 2016. години, бр. 06-102/15-III oд 09.12.2015. године, 

Јавног конкурса за суфинансирање пројекта производње медијских садржаја из области јавног информисања 

на територији општине Лајковац у 2016. години бр. 06-112/15-III од 30.12.2015. године, Општинско веће 

општине Лајковац на седници одржаној дана 29.01.2016. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Члан 1. 

 

Именује се Стручна комисија за расподелу средстава за суфинансирање пројеката у области јавног 

информисања из буџета општине Лајковац у 2016. години у следећем саставу: 

 

1. Петар Јеремић (УНС), председник Стручне комисије 

2. Љубомир Ђорђевић (НУНС и НДНВ), члан 

3. Иван Ковачевић (Локал Прес и АНЕМ), члан 

4. Снежана Жуњић, дипл. социјални радник 

5. Марко Милићевић, дипл. политиколог 

 

Члан 2. 

 

Задатак Стручне комисије је да по истеку рока за подношење пријава размотри пријаве и изврши 

бодовање сваког пројекта, сачини Записник о спроведеном конкурсу и предлог Одлуке о расподели средстава 

и поступку суфинансирања пројеката у области јавног информисања, и исти достави Општинском већу 

општине Лајковац и председнику општине Лајковац у року од 90 дана од дана закључивања конкурса. 

 

Члан 3. 

 

Председнику и члановима Стручне Комисије за расподелу средстава за суфинансирање пројеката у 

области јавног информисања утврђује се исплата накнаде за учешће у раду Комисије у износу од 5% просечне 

месечне зараде у привреди Републике Србије према задњем објављеном податку по седници. Под учешћем у 

раду у смислу претходног става, подразумева се присуство и рад на седницама наведне Комисије. Исплата 

накнаде вршиће се према списковима присуства на седницама Комисије.  
 

Члан 4. 

 

Одељење за општу управу и друштвене делатности вршиће стручне и административно – техничке 

послове за потребе Комисије.  

 

Члан 5. 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 6. 

 

Решење доставити члановима Стручне комисије, Одељењу за буџет и финансије и Одељењу за општу 

управу и друштвене делатности Општинске управе општине Лајковац. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-6/16-III од 29.01.2016. године 

 

 

                                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                            ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                                         Живорад Бојичић, дипл.правник 


