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На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града Новог Сада — пречишћентекст („Службени
лист Града Новог Сада“, број 43/08), а у вези са чл. 19-22. Правилника о суфинансирањупројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број 126/14),
ГрадоначелникГрадаНовог Сада, доноси ··

РЕШЕЊЕ

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОБЕЊЕ
ПОСТУПКА ЈАВНОГ КОНКУРСАЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТАСРЕДСТВИМА ИЗ
БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У ЦИЛ>У ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА УОБЛАСТИ

ЈАВНОГИНФОРМИСАЊАУ ДРУГОЈПОЛОВИНИ 2015. ГОДИНЕ

1. Овим решењем образује се Комисија за спровођење поступкајавног конкурса за суфинанс'Ирање
пројеката средствима из буџета Града Новог Сада у циљу остваривањајавног интереса у области јавног
информисањау другој половини 2015. године (у даљем тексту: Комисија) и именују чланови Комисије.

П. Задатак Комисијеје да:

- спроведе поступак Јавног конкурса за суфинансирање пројеката средствима из буџета Града
Новог Сада у циљу остваривањајавног интереса у областијавног информисања у другој половини 2015.
године (у даљемтексту: Јавни конкурс),

- изврши стручну оцену пројеката пристшлих на Јавни конкурс,
– води записник о спровођењу поступка Јавног конкурса,
–на основу записника сачини образложен предлог о додели средстава за суфинансирање пројеката

у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у другој половини 2015. године,
који достављаГрадској управи за културу, и

- обављадруге послове у циљу спровођењапоступкаЈавног конкурса.

Ш. Комисија има пет чланова.
Комисијана првој седници бира председникаКомисије.
ПредседникКомисије координира рад Комисије и председава седницама.

[У. У Комисију се именују:

1.Ференц Берчек, на предлог новинарскихудружењаи медијскихасоцијација,
2.СинишаЈовановић, на предлог новинарскихудружењаи медијских асоцијација,
3.МиладаПоповић, на предлог новинарскихудружењаи медијских асоцијација,
4. ДрагомирАнђелковић, медијски стручњаки
5. Жељко Ракичевић, медијски стручњак.

У. Председнику и члановима Комисије, за рад у Комисији припада накнада, и то: председнику у
висини од 10%, а члановима у висини од 5% од просечне месечне зараде по запосленом у Републици
Србији, према Последњем објављеном податку Републичкогоргана надлежног за послове статистике.

Накнада се исплаћује под условом да је Комисија у току месеца одржала седницу, без обзира
на број одржаних седница.

Ш. Стручне и административне послове за потребе Комисије обављаће Градскауправа за културу.
Комисијаима секретара који није члан Комисије.
Одређује се Мирјана Лукић Маринковић, помоћник начелника Градске управе за културу за

секретараКомисије.



УН. Доношењем овог решења ставља се ван снаге Решење о образовању и именовању чланова

Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за суфинансирање пројеката средствима из буџета

Града Новог Сада у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2015. години

(„Службенилист Града Новог Сада“, број 24/15).

УШ. Ово решење објавити у „Службеномлисту Града Новог Сада“.
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