
 

 Поступајући по предлогу Комисије за  доделу средстава из области јавног 

информисања , а на основу члана 12. став 2. Правилника о условима и начину 

коришћењу средстава за јавно информисање од локалног значаја  ( ''Службени лист 

општине Чајетина'', број 4/2014 ),Председник општине Чајетинауз сагласност 

Општинског већа , на седници одржаној , 25.априла2014.године , доноси  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА  ЗА ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ ОД 

ЛОКАЛНОГ ЗНАЧАЈА У 2014.ГОДИНИ 

 

I 
 

На основу расписаног јавног конкурса и предлога Комисије за доделу средстава 

у области јавног информисања , средства за јавно информисање од локалног значаја   у 

2014.години утврђена  Одлуком о буџету  општине Чајетина за 2014.годину,   

распоређују се на следећи начин: 

 

1. ИМД '' ВЕСТИ ''  Д.О.О –Радио Ужице – 

 програм полусатна емисија '' Кроз Чајетинску општину  уздуж и попреко               

200.000,00 динара и 

и програм ''Перископ ''………………………………..200.000,00 динара. 

 

2. Бранимир Тодоровић  PRVEB PORTAL WESTINFO Ужице-               

медијско праћење и извештавање о раду из свих  

области живота……………………………………….  240.000,00 динара; 

 

3. Студио за производњу и емитовање тв програма ЗООМ, Зоран Ђуровић ПР – 

 

Информисање о раду локалне самоуправе…………  240.000,00 динара 

4. Агенција РТВ ЛАВ Ужице- 

 

Радио Лав Ужице ''Радио програм Златиборског краја'' ……200.000,00 динара 

 

5. Агенција РТВ ЛАВ Ужице- 

Регионална ТВ станица '' Програм Златиборског краја''….2.200.000,00 динара 

6. ЧА ВИДЕО- ВЕБ ПОРТАЛ ''ГЛАС ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ''  

 

''Дневне вести''…………………………………………………240.000,00 динара 

 

7. Предузеће ''Радио Сан'' д.о.о.; 

 

Емисија '' Актуелности-поглед са Златибора''……………..200.000,00 динара 

 



 

 

 

 

8. ИМЦ Луна Пресс-радио Луна ( РАМ Мрежа-Радио Мах и Радио Кис-

Чајетина); 

 

Копродукција радио станица Рам мреже :Регионалне Радио Луне и локалних 

станица из Чајетине Радио Маха и Радио Киса : 

'' Пулс планине и града''…………………………………….300.000,00 динара 

 

9. Предузеће ТВ 5 д.о.о. 

Емисија '' Контакт''…………………………………………..600.000,00 динара 

 

 

II 

 
 

Ово решење је коначно у управном поступку. 

 

III 
 

 

Ово решење биће објављено на званичној интернет страници општине 

Чајетина. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Комисија за доделу средстава у области јавног информисања расписала је јавни 

конкурс  за доделу средстава у области јавног информисања , а на основу Одлуке о 

буџету општине Чајетина за 2014.годину . Након разматрања приспелих  пријава и  

урађеног  записника од 15.априла2014.године  предложила је  председнику општине да 

донесе решење  о расподели ових  средстава.  

 На основу члана 12. Правилника о условима и начину коришћењу средстава за 

јавно информисање од локалног значаја ( ''Службени лист општине Чајетина'', број 

4/2014 ) предвиђено је да председник општине доноси  решење о расподели средстава 

на предлог Комисије за доделу средстава , па је имајући у виду напред изнето  донето 

решење као у диспозитиву . 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 

Број: 400-310/2014-01 од 25.априла2014.године 

 

 

  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ , 

Милан Стаматовић 

 


