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На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/07), члана 60. Статута општине Бабушница („Скупштински преглед општине 
Бабушница“ број 3/2008, 5/08, 5/13 и 13/13), члана 24. Закона о јавном информисању и 
медијима ( „Сл. гласник РС“ бр. 83/2014 ) и члана 19. Правилника о суфинансирању 
пројеката за остваривањејавног интереса у области јавног информисања („Службени 
гласник РС“ број 126/2014)  председник општине Бабушница, доноси 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ПОДНЕТИХ 
НА КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 

РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ 
ИНФОРМИСАЊА 

 
Члан 1. 

ИМЕНУЈЕ СЕ Стручна комисија за оцену пројеката поднетих на конкурс за 
суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног 
информисања коији се финансира средствима из Буџета општине Бабушница (у даљем 
тексту: Комисија) у саставу: 

 
1. Љубомир Филипов, дипломирани журналиста, из Бабушнице, 
2. Драгана Сотировски из Ниша, предложена од стране РТС и 
3. Марио Радојковић из Ниша, предложен од стране Савета Удружења радио 

станица „РАБ Србија“. 
 

Члан 2. 
Комисија на првој седници бира председника Комисије. 

 
Члан 3. 

Задатак Комисије је да на основу Јавног позива за учешће на Конкурсу за 
суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног 
информисања на територији општине Бабушница у 2015. години, изврши стручну 
оцену приспелих пројеката и сачини образложени предлог о додели средстава из буџета 
општине Бабушница за 2015. годину за суфинансирање пројеката ради остваривања 
јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бабушница.  

 
Члан 4. 

Коначну одлуку о коришћењу средстава по конкурсу доноси председник 
општине Бабушница, након разматрања утврђеног предлога Комисије. 
 

Решење доставити: Члановима комисије и архиви и објавити на веб-сајту 
општине Бабушница. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК, 
                                        Саша Стаменковић 

 


