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                       Н О В И  Б Е Ч Е Ј 

На основу члана 19. став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“ број 
83/2014 и 58/2015 и 12/16-аутентично тумачење), члана 4. став 1. Правилника о суфинансирању 
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број 

16/16 и 8/17), члана 15. став 1. тачка 35. и члана 53. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист 

општине Нови Бечеј“ број 3/2014-пречишћен текст), и Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2018. 
годину („Службени лист општине Нови Бечеј“ број 26/2017) Председник општине Нови Бечеј објављује 

О Д Л У К У 

о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из 

области јавног информисања на територији општине Нови Бечеј у 2018. години 

Члан 1.  

Доноси се Одлука о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских 
садржаја из области јавног информисања на територији општине Нови Бечеј у 2018. години.  

 

Члан 2. 
Предмет конкурса- Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из 

области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном 
информисању свих грађана општине Нови Бечеј; заштита и развој људских права и демократије; 

подизање квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника националних мањина; 
унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштите деце и развој 

културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања укључујући и медијску писменост као део 

образовног система; развој науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља 
људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који 

доприносе задовољавању потреба грађана општине Нови Бечеј за информацијама и садржајима из 
свих области живота, без дискриминације. 

Износ средстава којим ће се суфинансирати пројекти за остваривање јавног интереса у области 
јавног информисања на територији општине Нови Бечеј у 2018. години је 5.700.000,00 динара, а 

опредељен је Одлуком о буџету општине Нови Бечеј за 2018. годину („Службени лист општине Бечеј“ 
број 26/2017) на буџетска позиција 83. 

Члан 3. 
Текст Јавног позива је саставни део ове Одлуке. 

 
Члан 4. 

Ову Одлуку објавити на веб-сајту општине Нови Бечеј. 

 
Одлука о јавном позиву из става 1. овог члана мора бити видљива, на веб-сајту општине Нови Бечеј, до 

12.03.2018. године. 
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