
На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима ("Сл. гласник РС" број
83/2014),  члана  19.  и  21.  Правилника  о  суфинансирању  пројеката  за  остваривање  јавног
интереса у области јавног информисања ("Сл. гласник РС" број 126/14), члана 6. Јавног позива
за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области
јавног информисања на територији општине Бечеј у 2015. години од 12.03.2015. године и члана
52. став 1. тачка 17. Статута општине Бечеј ("Сл. лист општине Бечеј" број 2/2014 – пречишћен
текст), Председник општине дана 31.03.2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ПОДНЕТИХ НА
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРЕЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У

ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2015. ГОДИНИ

I

ИМЕНУЈУ  СЕ  за  чланове  стручне  комисије  за  оцену  пројеката  поднетих  на  конкурс за
суфинансирање пројекта за остварење јавног интереса у области јавног информисања у 2015.
години ( у даљем тексту: стручна комисија) : 

 

1.  Маја Раковиц, председница удружења „РАБ Србија“, на предлог „РАБ Србија“ 

2.  Слободан Крајиновић, главни уредник радија и портала 021, на предлог Локал преса и
Анем-а, 

3.  Невена Суботић, новинар

II 

Задатак стручне комисије је:

- да изврши оцену свих пројеката поднетих на конкурс,

- да изради предлог о додели средстава са образложењем ,

-  да  председнику  општине  достави образложени  предлог  пројеката  које  би  требало
суфинансирати, а у којем треба да буду заступљене све циљне групе из конкурса.

III

Чланови стручне комисије су дужни да на првој  седници изаберу председника комисије, који
координира радом комисије и води седнице. 

О раду комисије води се записник. 

IV

Послове секретара комисије обављаће  Јелена Скакић,  запослена на административно-правним
пословима председника општине и општинског већа .

Секретар комисије није члан комисије.

V

Решење објавити на веб-сајту општине Бечеј.



О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 24. став 3. Закона о јавном информисању и медијима и чланом 19. став 1. Правилника о
суфинансирању  пројеката  за  остваривање  јавног  интереса  у  области  јавног  информисања,
прописано је  да  руководилац  органа  Решењем именује  стручну  комисију  за  оцену  пројеката
поднетих на конкурс, а која има задатак да изврши оцену свих пројеката поднетих на конкурс и
сачини предлог о додели средстава са образложењем.

Члан 24. став 4. Закона о јавном информисању и медијима и члан 21. став 4. Правилника о
суфинансирању  пројеката  за  остваривање  јавног  интереса  у  области  јавног  информисања
прописано  је да  се  већина  чланова  комисије  именује  на  предлог  новинарских  и  медијских
удружења,  а  сходно  члану  22.  наведеног  Правилника  комисија  на  првој  седници  бира
председника комисије.

Чланом  22.  Правилника  о  суфинансирању  пројеката  за  остваривање  јавног  интереса  у
области јавног информисања   прописано је да стручна служба органа који расписује конкурс
одређује лице које ће обављати послове секретара комисије, те да секретар комисије није члан
комисије. Стручна служба је предложила Председнику општине да за секретара комисије буде
одређена  Јелена  Скакић,  запослена  на  административно-правним  пословима  председника
општине и општинског већа .

Новинарска и медијска удружења су доставила своје предлоге за чланове стручне комисије у
складу  са  чланом  6.  Јавног  позива  за  учешће  на  конкурсу  за  суфинансирање  пројеката  за
остваривање јавног  интереса  у  области  јавног  информисања на територији  општине Бечеј  у
2015. години који је општина Бечеј објавила 12.03.2015. године у дневном листу „Дневник“, као и
на  веб  порталу  општине  Бечеј.  Чланом  6.  Јавног  позива  за  учешће  на  конкурсу  за
суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на
територији  општине  Бечеј  у  2015.  години  позвана  су  новинарска  и  медијска  удружења,
регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса, да предложе општини Бечеј
чланове  конкурсне  комисије.  У  остављеном  року  предлоге  су  поднели  Друштво  новинара
Војводине  које  је  предложило  за  члана  комисије  Славишу  Дабижљевића,  Удружење  радио
станица „РАБ Србија“ које је предложило за члана комисије Мају Раковиц, Удружење новинара
Србије које је предложило за члана комисије Сандру Иршевић,  Независно удружење новинара
Србије и Независно друштво новинара Војводине који су предложили за члана комисије Чабу
Пресбургера, Локал Прес и Асоцијација независних електронских медија који су предложили за
члана  комисије  Слободана  Крајиновића  и  Невена  Суботић,  ПР  општине  Нови  Бечеј  и
манифестације Великогоспојинских дана је у остављеном року поднела своју биографију. 

Од  пристиглих  предлога,  формирана  је  комисија  коју  чине Маја  Раковиц,  председница
удружења „РАБ Србија“,  Слободан Крајиновић,  главни уредник радија и портала 021  и Невена
Суботић, новинар, ПР општине Нови Бечеј и манифестације Великогоспојинских дана. Наведена
лица су  независни стручњаци за  медије  и  медијски радници и  нису у сукобу интереса нити
обављају јавну функцију, па је Председник општине, на основу члана 24. став 3. Закона о јавном
информисању и медијима и члана 19. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање
јавног интереса у области јавног информисања, донео одлуку о њиховом именовању.  

На основу напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Општина Бечеј
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ       мр Вук Радојевић
   Број: II 091-1/2015
Дана: 31.03.2015.године
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