
Република Србија 

ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 

01 Број 400-996 

Дана 24.06.2020. године 

Л е б а н е 

 

 На основу члана 25. Закона о јавном информисању у медијима („Сл. гласник 

РС“ број 83/2014, 58/2015 и 12/2016) члана 43. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014), члана 15. Статута општине 

Лебане („Сл. гласник града Лесковца“ број 8/2019), члана 6. Јавног позива за 

учешће на конкурсу за суфинансирање пројекта за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања на територији општине Лебане у 2020. години 01 Број 

400-360 од 21.02.2020. године, начелница Општинске управе општине Лебане, дана 

24.06.2020. године доноси следеће  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ЗА 

ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ 

ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ У 2020 ГОДИНИ 

 

I 

 

 Средства из буџета општине Лебане за 2020. годину намењена су 

финансирању пројекта ради остваривања јавног интереса у области јавног 

информисања у укупном износу од 3.000.000,00 динара расподељују се следећим 

подносиоцима пројеката: 

 
1. Агенција за медијско стваралаштво Југспорт Лебане – тема пројекта је добро 

одабрана, спорт је важна тема за реализацију и остваривање јавног интереса грађана 

Лебана у области јавног информисања, предлагач је добро и детаљно представио тему, 

добро су дефинисане циљне групе, буџет је у складу са пројектним активностима. 

Комисија одлучила да подржи пројекат са 270.000 динара. 

2. Цветковић Милорад –Вести и огласи југа Лесковац – тема пројекта је добро 

одабрана и од значаја је за јавни интерес грађана општине Лебане, као и примарне циљне 

групе. Буџетске активности усклађене са реализацијом пројекта. Комисија је одлучила да 

подржи пројекат са 200.000 динара. 

3. Радио 016 ДОО Лесковац  - Културе, културно-историјски споменици и 

извештавање о њиховом значају подржавају јавни интерес грађана општине Лебане, циљна 

група је добро одабрана, значај пројекта уверава о важности реализације пројекта. 

Комисија је одлучила да подржи пројекат са 130.000 динара. 

4. Инфопресс ДБС новинарска агенција Лесковац – Лебане – обичне а царске 

приче, креативан опис пројекта, добро образложен са добро одабраним циљним групама, 

буџет добро конципиран и усклађен са пројектним активностима. Комисија је одлучила да 

подржи пројекат са 200.000 динара. 

5. Телевизија Лесковац АД Лесковац - пројекат је добро конципиран и написан, 

прилагач је добро представио тему, добро је дефинисан циљ пројекта као и примарна и 

секундарна циљна група, опис активности пружа јасан увид у планирани медијски садржај, 



буџет прати пројектне активности и у складу је са њима. Комисија је одлучила да подржи 

пројекат са 330.000 динара. 

6. ДИН КОМ К-1 – пројекат је од значаја за јавни интерес грађана општине Лебане, 

циљне групе су добро дефинисане, а план реализације пројекта је детаљно образложен. 

Буџет пројекта прати пројектне активности и у складу је са њима. Комисија је одлучила да 

подржи пројекат са 280.000 динара. 

7. Центар за развој медијске писмености став Лесковац – пројекат је од значаја за 

јавни интерес грађана општине Лебане, опис активности детаљно образложен, значај 

пројекта уверава да ће се реализацијом остварити планирани циљ пројекта, добро су 

дефинисане циљне групе, буџет је у складу са пројектним активностима и прати их. 

Комисија је одлучила да подржи пројекат са 120.000 динара. 

8. Инфоцентар југа Медвеђа – иновативна тема пројекта од изузетног значаја за 

јавни интерес грађана општине Лебане, значај пројекта је због тога добро дефинисан, као и 

примарна и секундарна циљна група, опис активности детаљан а буџет усклађен са 

пројектним активностима. Комисија је одлучила да подржи пројекат са 450.000 динара. 

9. Лестинг ДОО – Дневник југа – тема пројекта је добро одабрана, добро 

презентована, предлагач пројекта  је истекао јасну везу између културне манифестације и 

развоја туризма, из описа пројектних активности истиче се јасан увид у планиран медијски 

садржај, буџет  је непрецизан у делу оперативних трошкова, па је Комисија одлучила због 

важности теме да пројекат подржи у домену персоналних трошкова са 140.000 динара. 

10. Центар за лепоту и традицију МЕД Радикина Бара Ниш – креативан назив 

пројекта, извештавање о решавању инфраструктурних проблема одражава јавни интерес 

грађана општине Лебане. Значај пројекта уверава важност реализације пројекта, циљ 

пројекта добро дефинисан, као и примарна и секундарна циљна група, буџет пројекта 

прати пројектне активности. Комисија је одлучила да подржи пројекат са 130.000 динара. 

11. РТВ 4С Бојник – тема пројекта је важна за јавни интерес грађана општине 

Лебане, значај пројекта је добро образложен, а опис активности детаљан. Буџет пројекта 

прати пројектне активности. Комисија је одлучила да подржи пројекат са 430.000 динара. 

12. Нова наша реч Лесковац – пројекат је веома значајан за јавни интерес грађана 

јер третира рањиве групе у друштву. Значај пројекта је добро образложен, примарне и 

секундарне циљне групе су добро дефинисане. Комисија је одлучила да пројекат подржи са 

100.000 динара али само у домену персоналних трошкова. 

13.  Риа југ пресс Лесковац – пројекат је од значаја за грађана општине Лебане јер 

жене у Лебану, њихове свакодневне активности и проблеми и потребе веома су важне за 

друштво у целини. Циљ пројекта је добро дефинисан, као и план реализације пројектних 

активности. Буџетске ставке у делу оперативних трошкова су непрецизне, тако да је 

комисија одлучила да подржи пројекат са 150.000 динара у домену персоналних трошкова. 

14. Мануела Радојковић Ниш – добро образложен пројекат, екологија је важна тема 

за реализацију јавног интреса грађана Лебана у области јавног информисања, тема добро 

представљена, добро дефинисани циљ пројекта као и примарна и секундарна циљна група, 

пројектне активности пружају јасан увид у медијски садржај, буџет прати пројектне 

активности и у складу је са њима. Комисија је одлучила да подржи пројекат са 70.000 

динара. 

15. СОУТХ СИДЕ Дечанска Ниш – тема пројекта јесте важна за реализацију и 

управо због тога предлагач је морао много боље да представи ову значајну тему. У пријави 

није наведен регистарски број преко кога ће се емитовати планирани медијски садржај, 

предлагач је уместо писма о намерама поднео уговор са ТВ Царичин град, која већ дуже 



време не емитује програм. И поред тога што је тема пројекта село Лебана, територије 

реализације пројекта су наведена села Бојника. Комисија је одлучила да не подржи 

пројекат. 

16. ЕХП Телевизија ДОО Лесковац – тема пројекта је добро изабрана али није 

добро одрађена, развој предузетништва је од важности за реализацију али је пројекат 

морао да буде много боље презентован. Циљ пројекта није добро дефинисан, пројекат је 

више писан као пројекат невладине организације него као медијски пројекат и не пружа 

јасан увид у планирани медијски садржај. Буџет пројекта не прати пројектне активности и 

садржи позиције које се не могу суфинансирати, посебно у делу оперативних трошкова. 

Комисија је одлучила да не подржи пројекат. 

17. Мултикултура Србије Мала Врбница код Крушевца – буџет пројекта и опис 

пројекта нису усклађени док се у опису и у циљним групама говори о општини Блаце, 

буџет пројекта је конципиран као да се ради за општину Лебане. Комисија је одлучила да 

не подржи пројекат. 

18. Коцић Данило – УГ Гласник Медиа центар 016 Лесковац – Тема пројекта је 

уопштена и садржи свакодневне активности у извештавању о култури и образовању, значај 

пројекта не истиче важност пројекта за реализацију, циљ пројекта није добро дефинисан, 

као ни секундарне циљне групе, буџет није у складу са пројектним активностима. 

Комисија је одлучила да не подржи пројекат. 

19. Удружење филмских телевизијских радио и веб стваралаца југ филм 

Власотинце – назив пројекта је амбициозно постављен, као и сврха пројекта, кратак 

промотивни филм не одржава у пуној мери јавни интерес грађана општине Лебане, 

примарне и секундарне циљне групе нису добро дефинисане, буџет није добро конципиран 

са неприхватљивим позицијама у оперативном делу. Комисија је одлучила да не подржи 

пројекат. 

20. Народне новине АД Ниш – пројекат је добро написан, али комисија није 

уверена у степен изводљивости и утицај медија на циљ пројекта и планиране циљне групе. 

Примарна циљна група није добро постављена и не прати циљ пројекта, опис пројектних 

активности не пружа јасан увид у планирани медијски садржај, буџет пројекта не прати 

пројектне активности и није разрађен нити у делу оперативних нити пројектних трошкова. 

Комисија је одлучила да не подржи пројекат. 

21. Беллеамие ДОО Ниш – пројекат је веома уопштен и веома опширан без 

конкретне теме. Предлагач је у опису пројекта навео да ће се бавити пронаталитетном 

политиком, а у значају, циљу пројекта, примарним и секундарним циљним групама да ће 

се бавити инфраструктуром, развојном политиком и предузетништвом.  У пројекту се 

преплићу ове теме али без заједничке јасне везе, буџет пројекта није детаљно обрађен и не 

прати пројектне активности. Комисија је одлучила да пројекат не подржи. 

22. Агро југ медија Ниш – пројекат је уопштено написан, без јасних и конкретних 

идеја како реализовати пројекат. У опису пројекта стоји да је тема пројекта промоција 

пољопривреде а не извештавање о пољопривреди, из пројектних активности се не види 

како ће изгледати планирани медијски садржај. Комисија је одлучила да не подржи 

пројекат. 

23. Агенција СДС Стаменковић Срђан Лесковац – Комисија је одбацила пројекат 

због неусклађености пројекта са текстом конкурса и критеријумима са којима је конкурс 

расписан. Предлагач аплицира за износ од 600.000 динара, а максимални прописани износ 

по пројекту је 500.000 динара. 

 



II 

 Средства за суфинансирање пројеката којим ће се суфинансирати пројекти 

за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији 

општине Лебане у 2020. години опредељена су у укупном износу од 3.000.000,00 

динара  Одлуком о буџету општине Лебане за 2020. годину („Сл. гласник града 

Лесковца број 40/2019) на позицијама раздео 5, Општинска управа,  програмска 

активност: 1201-0004 информисање, функција 830, услуге емитовања и издаваштва, 

конто 481941 – услуге информисање јавности.  

  

III 

 Сви учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, 

дужни су да без одлагања а најкасније у року од 8 дана од дана пријема решења 

доставе нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима (образац 

– ревидиран буџет пројекта), односно обавештење да одустају од средства која су 

им додељена.  

IV  

 Скенирано решење о расподели средстава објављује се на званичном сајту 

општине Лебане и у Службеном гласнику града Лесковца и доставља се сваком 

учеснику конкурса у електронској форми.  

 

V 

 Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.  

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

 Општина Лебане је дана 21.02.2020. године у дневном листу Нова наша реч 

као и на сајту општине Лебане објавила Јавни позив за учешће на конкурсу 

суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у објасти јавног 

иформисања на територији општине Лебане у 2020. години. Рок за подношење 

пријаве на конкурс  трајао је 15 дана и  истекао је дана  09.03.2020. године.  

На конкурсу су поднели пројекте: 

1. Агенција за медијско стваралаштво Југспорт Лебане (са медијем – Југспорт 

нет ), ул. 8. Новембар 107, 16230 Лебане, 

2. Цветковић Милорад – Вести и огласи југа Лесковац (са медијем Веб портал 

Вести и огласи југа Лесковац) ул.Ђуре Салаја 5, 16000  Лесковац, 

3. Радио 016 ДОО Лесковац (са медијем Радио 016), ул. Војводе Мишића 2, 

16000 Лесковац, 

4. Инфопресс ДБС новинарска агенција Лесковац, (са медијем: Новинска 

агенција ИНФОПРЕСС ДБС Лесковац Братислав Илић) улица Поп Мићина 

50, 16000 Лесковац, 

5. Телевизија Лесковац АД Лесковац, (са медијем Телевизија Лесковац), ул. 

Булевар ослобођења 92, 16000 Лесковац 

6. ДИН КОМ К-1 доо Лесковац (са медијем Телевизија К-1), Ул. Раданска 66, 

16000 Лесковац 

7. Центар за развој медијске писмености став Лесковац, (са медијем Портал 

став), ул. Илије Стреле 16/35, 16000 Лесковац, 

8. Инфоцентар југа Медвеђа (са медијем Инфо центар југа), улица Јабланичка 

59, 16240 Медвеђа 

9. Лестинг ДОО – Дневник југа (са медијем Дневник југа), Улица  Воје 

Николајевића бр. 6, 16000 Лесковац, 



10. Центар за здравље, лепоту и традицију МЕД (са медијем: Интернет магазин 

Сана Лајф), ул. Државни пут 224,бр. 51, 18205 Нишка Бања 

11. РТВ 4С ДОО Бојник (са медијем ТВ 4С), ул. Стојана Љубића бб, 16205 

Бојник 

12. Нова наша реч Лесковац (са медијем Нова наша реч), ул. Јанка 

Веселиновића 3/2, 16000  Лесковац, 

13. Риа југ пресс Лесковац, (са медијем: Регионална информативна агенција ЈУГ 

прес), ул. Јанка Веселиновића 3/2, 16000 Лесковац 

14. Мануела Радојковић Ниш, (са медијем: Телевизија Зона Плус), ул. Булевар 

Немањића 42/5, 18000 Ниш 

15. СОУТХ СИДЕ Дечанска Ниш, (са медијем ТВ Царичин град Лебане), ул. 

Дечанска 4/14, 18000 Ниш 

16. ЕХП Телевизија ДОО Лесковац (са медијем ТВ „Студио“ Лесковац), ул. 

Милана Топлице бр.10, 16000 Лесковац, 

17. Мултикултура Србије Мала Врбница код Крушевца (са медијем Новости 

дана), Мала Врбница, 37233 Велика Врбница,  

18. Коцић Данило – УГ Гласник Медиа центар 016 Лесковац (са медијем 

Гласник – Медија центар 016), ул. Страхињића бана 4/13, 16000 Лесковац 

19. Удружење филмских телевизијских радио и веб стваралаца „ЈУГ ФИЛМ“ 

Власотинце (са медијем: ГАГА доо Власотинце), ул. Лењинова 7, 16210 

Власотинце 

20. Народне новине ДОО Ниш (са медијем: Народне новине), ул. Генерала Боже 

Јанковића 9, 18000 Ниш 

21. Беллеамие ДОО Ниш (са медијем: Телевизија Belle amie“), Трг Краља 

Милана 6-8, 18000 Ниш 

22. Агро југ медија Ниш (са медијем: Телевизија Лесковац), ул. Геце Кона бб, 

Паси пољана, 18106 Ниш 

23. Агенција СДС Стаменковић Срђан Лесковац (са медијем: спортска страна 

југа), ул. Бориса Крајгера С14/46, 16000 Лесковац 

 

Од пристиглих пријава сви су уредно доставили потпуну тражену 

документацију по јавном конкурсу која је била уредна и благовремена. 

   

 На основу одредаба Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања, начелница општинске управе 

Лебане је формирала Комисију за преглед документације а након тога и стручну 

комисију у складу за Законом о јавном иноформисању и о томе јавно објавила 

решење на сајту општине Лебане након што је уручено свим члановима стручне 

комисије.  

 Дана 15.06.2020. године у Лебану Комисија за оцену пројеката поднетих на 

конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавних интереса у области 

јавног информисања у 2020. години на основу члана 25. став 1. Закона о јавном 

информисању и медијима и члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања, извршила оцену свих 

пројеката поднетих на конкурс и утврдила предлог о расподели средстава са 

образложењем. 

 Комисија за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање 

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног инофрмисања у 2020. 

години је у предлогу о расподели средстава, од 15.06.2020. године појединачно 

оценила све поднете пројекте и предложила да: 



1. Одобри – додели 270.000 динара за Пројекат „ Југспорт.нет" са називом 

пројекта „Спорт за здрав живот“  који је који је добро и детаљно представио тему а 

буџет је у складу са пројектним активностима. 

2. Одобри – додели 200.000,00 динара за Пројекат Веб портал Вести и огласи 

југа са називом Пројекта  „Лебане у плусу“. Тема добро изабрана и од значаја за јавни 

интерес грађана и буџет је у складу са реализацијом пројекта. 

3. Одобри – додели 130.000,00 динара за Пројекат Радио 016 са називом 

пројекта „Треба да знамо 2“. Тема пројекта добро изабрана од значаја за општину 

Лебане, буџет је у складу са пројектним активностима. 

4. Одобри – додели 200.000,00 динара за Пројекат Новинске агеницје 

Инфопресс ДБС Лесковац Братислав Илић, назив пројекта „Лебане-обичне а царске 

приче“. Креативни опис пројекта, добро образложен, буџет добро конципиран.  

5. Одобрити – доделити 330.000,00 динара за Пројекат Телевизије Лесковац а 

назив пројекта „Лебанчани“. Циљ пројекта добро дефинисан, опис активности пружа 

јасан увид у планирани медијски садржај, буџет прати пројектне активности.. 

6. Одобрити – доделити 280.000,00 динара за Пројекат Динком К-1 ДОО 

Лесковац, са називом пројекта „Демографски изазов“. Циљне групе су добро 

дефинисан са детаљним образложењем пројекта, буџет пројекта прати пројектне 

активности и у складу су са њима.   

7. Одобрити – доделити 120.000,00 динара за Пројекат Центар за медијску 

активност став са Пројектом „Покрени се“. Пројекат од значаја за јавни интерес 

грађана са детаљним образложењем активности, буџет у складу са пројектним 

активностима. 

8. Одобрити – доделити 450.000,00 динара за Пројекат Инфо центар југа са 

називом Пројекта  „Успешне жене у општини Лебане“. Добро дефинисана примарна и 

секундарна циљна група, буџет у складу са пројектним активностима. 

9. Одобрити – доделити 140.000,00 динара за Пројекат ЛЕСТИГ ДОО- 

ДНЕВНИК ЈУГА Лесковац са називом пројекта Културне манифестације као фактор 

развоја туризма у општини Лебане. Тема пројекта добро изабрана, буџет добро 

избалансиран. 

10. Одобрити – доделити 130.000,00 динара за Пројекат Центар за здравље, 

лепоту и традицију МЕД из Ниша са називом пројекта „Ми то тако“. Пројекат добро 

дефинисан, буџет прати пројектне активности. 

11. Одобрити – доделити 430.000,00 динара за Пројекат ТВ 4С са називом 

пројекта „Бити информисан значи бити укључен)“. Пројекта добро образложен, буџет 

пројекта прати пројектне активности. 

12. Одобрити – доделити 100.000,00 динара за пројекат Нова Наша реч са 

називом Пројекта“Рањиве групе у фокусу“. Пројекат добро образложен. 

13.Одобрити доделити 150.000,00 динара за пројекат Регионалне 

информативне агенције ЈУГ прес из Лесковца са називом пројекта „Жене у Лебану -  



стварно видљиве“.Циљ пројекта добро дефинисан као и план пројектних активности. 

14.Одобрити – доделити 70.000, динара за пројекат Мануеле Радојковић, 

Helloanimation, из Ниша са пројектом „Екологија у Лебану“. Тема добро 

представљена, буџет прати пројектне активности. 

 Комисија за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање 

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног инофрмисања у 2020. 

години је у Предлогу о расподели средстава, од 16.06.2020. године појединачно 

оценила све поднете пројекте и није подржала следеће пројекте 

 
1. СОУТХ СИДЕ Дечанска Ниш – тема пројекта јесте важна за реализацију и 

управо због тога предлагач је морао много боље да представи ову значајну тему. У пријави 

није наведен регистарски број преко кога ђе се емитовати планирани медијски садржај, 

предлагач је уместо писма о намерама поднео уговор са ТВ Царичин град, која већ дуже 

време не емитује програм. И поред тога што је тема пројекта село Лебана, територије 

реализације пројекта су наведена села Бојника. Комисија је одлучила да не подржи 

пројекат. 

2. ЕХП Телевизија ДОО Лесковац – тема пројекта је добро изабрана али није добро 

одрађена, развој предузетништва је од важности за реализацију али је пројекат морао да 

буде много боље презентован. Циљ пројекта није добро дефинисан, пројекат је више писан 

као пројекат невладине организације него као медијски пројекат и не пружа јасан увид у 

планирани медијски садржај. Буџет пројекта не прати пројектне активности и садржи 

позиције које се не могу суфинансирати, посебно у делу оперативних трошкови. Комисија 

је одлучила да не подржи пројекат. 

3. Мултикултура Србије Мала Врбица код Крушевца – буџет пројекта и опис 

пројекта нису усклађени док се у опису и у циљним групама говори о општини Блаце, 

буџет пројекта је конципиран као да се ради за општину Лебане. Комисија је одлучила да 

не подржи пројекат. 

4. Коцић Данило – УГ Гласник Медиа центар 016 Лесковац – Тема пројекта је 

уопштена и садржи свакодневне активности у извештавању о култури и образовању, значај 

пројекта не истиче важност пројекта за реализацију, циљ пројекта није добро дефинисан, 

као ни секундарне циљне групе, буџет није у складу са пројектним активностима. 

Комисија је одлучила да не подржи пројекат. 

5.Удружење филмских телевизијских радио и веб стваралаца југ филм Власотинце 

– назив пројекта је амбициозно постављен, као и сврха пројекта, кратак промотивни филм 

не одржава у пуној мери јавни интерес грађана општине Лебане, примарне и секундарне 

циљне групе нису добро дефинисане, буџет није добро конципиран са неприхватљивим 

позицијама у оперативном делу. Комисија је одлучила да не подржи пројекат. 

6. Народне новине АД Ниш – пројекат је добро написан, али комисија није уверена 

у степен изводљивости и утицај медија на циљ пројекта и планиране циљне групе. 

Примарна циљна група није добро постављена и не прати циљ пројекта, опис пројектних 

активности не пружа јасан увид у планирани медијски садржај, буџет пројекта не прати 

пројектне активности и није разрађен нити у делу оперативних нити пројектних трошкова. 

Комисија је одлучила да не подржи пројекат. 

7. Беллеамие ДОО Ниш – пројекат је веома уопштен и веома опширан без 

конкретне теме. Предлагач је у опису пројекта навео да ће се бавити пронаталитетном 

политиком, а у значају, циљу пројекта, примарним и секундарним циљним групама да ће 



се бавити инфраструктуром, развојном политиком и предузетништвом.  У пројекту се 

преплићу ове теме али без заједничке јасне везе, буџет пројекта није детаљно обрађен и не 

прати пројектне активности. Комисија је одлучила да пројекат не подржи. 

8. Агро југ медија Ниш – пројекат је уопштено написан, без јасних и конкретних 

идеја како реализовати пројекат. У опису пројекта стоји да је тема пројекта промоција 

пољопривреде а не извештавање о пољопривреди, из пројектних активности се не види 

како ће изгледати планирани медијски садржај. Комисија је одлучила да не подржи 

пројекат. 

9. Агенција СДС Стаменковић Срђан Лесковац – Комисија је одбацила пројекат 

због неусклађености пројекта са текстом конкурса и критеријумима са којима је конкурс 

расписан. Предлагач аплицира за износ од 600.000 динара, а максимални прописани износ 

по пројекту је 500.000 динара. 

У складу са чланом 27. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања (у даљем тексту 

Правилник) сви учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од 

траженог дужни су да без одлагања а најкасније у року од 8 дана од дана пријема 

решења доставе нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима 

(образац – ревидиран буџет Пројекта) односно обавештење да одустају од средства 

која су им додељена.  

Скенирано решење о расподели средстава објављује се на званичном сајту 

општине Лебане и Службеном гласнику града Лесковца и доставља сваком 

учеснику конкурса у електронској форми у складу са чланом 25. Правилника. 

Записник о раду комисије као и предлог о расподели средстава по конкурсу из 

буџета општине Лебане за суфинансирање пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања на територији општине Лебане у 2020. 

године, намењених за производњу медијских садржаја, Комисија је проследила 

начелнику Општинске управе Лебане на разматрање и одлучивање, а према члану 

24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса који 

одређује да Одлуку о расподели средстава у форми решења доноси руководилац 

органа који је расписао конкурс, а на основу датог предлога Комисије у Записнику 

од 15.06.2020. године.  

 У складу са наведеним а на основу Закључка већа 04 Број 400-960 од 

16.06.2020.године којим је дата сагласност на предлог решења, начелник 

Општинске управе Лебане разморио је Записник о раду комисије 01 Број 06-31 од 

15.06.2020. године по којем је извршена оцена предлога Пројекта и дат предлог за 

доношење одлуке о расподели средстава по Јавном конкурсу у области јавног 

инофрмисања на територији општине Лебане у 2020. години и одлучио као у 

диспозитиву овог Решења. 

Поука о правном леку: 

Против овог решења може се покренути спор пред Управним судом у 

Београду у року од 30 дана од дана пријема решења.  

 


