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На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике 
Србије“, број 83/2014, 58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење), члана 19. и 21. Правилника о 
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 16/16 и 8/17) и члана 53. тачка 7.  Статута општине 

Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 17/2017) председник општине је дана 
12.04.2018. донео 
 

РЕШЕЊЕ 
о именовању стручне Комисије за оцењивање пројеката по Јавном конкурсу за 
суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног 

информисања на територији општине Нови Бечеј у 2018. години 
I 

Именује се Комисија за оцењивање пројеката поднетих по Јавном конкурсу за суфинансирање 
пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине 
Нови Бечеј у 2018. години и израду предлога о додели средстава (у даљем тексту: Комисија) у 
саставу: 
 
1. Бранка Јефтић, предлог Нова Мрежа Србије 

2. Игор Чолак, предлог Удружења електронских медија „ComNet“ 

3. Виолета Јованов Пештанац, предлог- самостална пријава 
 

II 
Комисија на првој седници бира председника Комисије. 
Задатак Комисије је: 
 

1. да на основу Јавног конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских 
садржаја из области јавног информисања на територији општине Нови Бечеј у 
2018. години, изврши стручну оцену приспелих пројеката и сачини образложени предлог о 
расподели средстава потписан од стране свих чланова Комисије и исти достави председнику 
општине ради доношења одлуке о расподели средстава. 
 

Оцењивање пројеката врши сваки члан Комисије независно, за сваки пројекат и по сваком од 
критеријума. 
Комисија је дужна да на писмени захтев председника општине, уколико уочи неправилности или 
грешке, исте у року одређеном у захтеву, исправи и тако исправљен предлог достави председнику 
општине. 
Комисија о свом раду води записник. 
 
 



III 
Ово решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено на званичном сајту општине Нови 

Бечеј www.novibecej.rs  
 
 

Образложење 

Председник општине Нови Бечеј расписао је Јавни конкурс за суфинансирање пројеката 

производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији 
општине Нови Бечеј у 2018. години  

Одредбе члана 24. став 3. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник 

Републике Србије“, број 83/2014, 58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење) и одредбама члана 19. 
став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања („Службени гласник Републике Србије“, број 16/2016 и 8/17) између осталог је 
прописано да руководилац органа, који је расписао конкурс, решењем именује стручну комисију за 
оцену пројеката поднетих на конкурс, са задатком да сачине предлог о додели средстава са 
образложењем.. 

Одредбе члана 24. став 4. Закона о јавном информисању и медијима  одредбама члана 21. став 4. 
Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања, између осталог је прописано да се већина чланова Комисије именује на предлог 
новинских и медијских удружења, уколико такав предлог постоји, а сходно члану 22. став 1. 
Правилника, Комисија на првој седници бира председника комисије.  

Имајући у виду изнето, а на основу приспелих предлога новинских агенција и медијских удружења, 
за чланове Комисије за оцену пројеката и доделу средстава по напред наведеном јавном позиву, 
одлучено је као у диспозитиву. 
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