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К у р ш у м л и ј а  

 

На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима ("Сл. гласник РС" број 

83/2014, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), члана 19. Правилника о суфинансирању 

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени 

гласник РС“ број: 16/16 и 8/17)  и члана 73. Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине 

Куршумлија“ бр. 22/09, 8/09, 7/2011, 15/2014 и 25/2015), В.Д. Начелника општинске управе 

општине Куршумлија доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА 

ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

У 2017.ГОДИНИ 

 

 

 I - ИМЕНУЈУ СЕ  чланови стручне комисије за оцену пројеката поднетих на конкурсу 

за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања 

у 2017.години и то :  

 

1.  Драгана Зечевић, медијски радник,  дописник Вечерњих новости са Космета, на предлог 

медијског удружења „Удружење новинара Србије“ (УНС). 

2. Слободан Радичевић, медијски радник, главни уредник Радио телевизије Крушевац, на 

предлог медијских удружења „Пословно удружење Локал прес“ (ЛП) И „Асоцејацеја 

независних електронских медија“ (АНЕМ). 

3. Драгиша Стојановић, медијски радник, уредник дописништва РТС-а у Прокупљу. 

 

II -  Задатак стручне комисије је да, на основу Јавног позива за учешће на Конкурсу за 

суфинансирање пројеката  производње медијских садржаја из области јавног информисања у 

2017.години, изврши оцену пројеката поднетих на конкурс  и сачини образложени предлог о 

додели средстава из Буџета општине Куршумлија за 2017.годину. 

Оцењивање пројекта врши сваки члан комисије независно, за сваки пројекат и по 

сваком од критеријума.  

Сваки члан комисије, након увида у конкурсну  документацију, даје писмену изјаву да 

није у сукобу интереса  и да не обавља јавну функцију. 

III -  Комисија на првој седници бира председника комисије, који координира радом 

комисије и води седнице. 

IV – Рок за извршење задатка Комисије је 60 дана од дана закључења конкурса. 

V - Председнику и члановима Комисије, за рад у Комисији припада накнада за рад у 

висини од три дневнице у нето износу од по 1.735,00 динара и покриће путних трошкова 

доласка на седницу у висини од једне дневнице у нето износу од 1.735,00 динара. Накнада се 

исплаћује под условом да је Комисија у току месеца одржала седницу, без обзира на број 

одржаних седница, по завршетку седнице комисије, на основу евиденције присуства 

седници. За сваку наредну седницу, уколико се  буде одржала, исплаћује се само покриће 

путних трошкова доласка на седницу у висини од једне дневнице у нето износу од 1.735,00 

динара. 
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