
На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник 

РС“, бр.83/14, 58/15 и 12/2016 – аутентично тумачење), члана 61 и 120 Статута општине 

Пландиште („Службени лист општине Пландиште“ , бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 

19 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области 

јавног информисања(„Службени гласник РС“, бр. 16/2016  и 8/2017) а у вези Закључка о 

покретању поступка за суфинансирање пројекта производње медијских садржаја из 

области јавног информисања у 2017. години („Службени лист општине Пландиште“, број  

1/2017 и број 3/ 2017) председник општине Пландиште,  дана   28.02. 2017. г одине , донео 

је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ 

ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

 

I ИМЕНУЈЕ СЕ Стручна комисија за оцењивање пројекта у области јавног информисања 

(у даљем тесту Комисија) . 

 

II У Комсију се именују : 

 

1. ВЕСНА БУНИЈЕВАЦ ,  Асоцијација Електронских Медија Војводине –Анем, 

Милана Симина 16 НОВИ САД, 21 000 

 

2. РАДОЈИЦА МАЛИ ,  Удружење радио станица „Раб Србија“  Призренска  улица 54 

Бела Црква 26 340 

 

3. МИЛОРАД РАДОВИЋ, РТВ Радио Среће доо Сомбор , Стапарски пут 22   Сомбор 

25000 

 

III Комисија на првој седници бира председника. 

 

IV Задатак Комисије је да на основу Конкурса за суфинансирање пројекта производње 

медијских садржаја из области јавнопг информисања у 2017. годину у општини 

Пландиште, сходно приспелим пројектима сачини образложени предлог пројекта у 

области јавног информисања који ће се суфинансирати из буџета општине Пландиште. 

 

 V  Административно-техничке послове за Комисију обављаће Родика Грујеску. 

 

VI Састав Комисије објавиће се на званичном сајту општине Пландуиште (www.plandiste-

opstina.rs) 

 

VII Накнада за рад сваког члана Комисије из тачке 2 овог Решења износи 10.000,00 динара 

(нето). Сваки члан Комисије има право на накнаду трошкова путовања у висини цене 

аутобуске карте. 

 

 

http://www.plandiste-opstina.rs/
http://www.plandiste-opstina.rs/


VIII Ово Решење ступа на снагу даном доношења. 

  

Образложење 

 

Председник општине Пландиште расписао је Конкурс за суфинансирање пројекaта 

производње медијских садржаја из области јавнопг информисања у 2017. годину у 

општини Пландиште. 

Чланом 24. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, 

бр.83/14, 58/15 и 12/2016 – аутентично тумачење), и члановима 19, 20, 21 и 22 Правилника 

о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања(„Службени гласник РС“, бр. 16/2016  и 8/2017)  предвиђено је да оцену 

пројеката поднетих на конкурс врши стручна комисија од три или пет чланова , затим да 
чланове стручне комисије именује руководилац органа који је расписао конкурс и то из 

реда независних стручњака за медије и медијских радника који нису у сукобу интереса и 

не обављају јавну функцију, да се већина чланова комисије  именује се на предлог 

новинарских и медијских удружења уколико такав предлог постоји и уколико предложена 

лица испуњавају законом предвиђене услове. 

Имајући у виду изнето, на основу приспелих предлога  новинарских агенција и 

медијских удружења, за чланове Стручне комисија за оцењивање пројекта у области 

јавног информиса, по Конкурсу за суфинансирање пројекта производње медијских 

садржаја из области јавног информисања у 2017. годину у општини Пландиште, одлучено 

је као у изреци решења. 
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