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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

Година XXVI Нова Црња 17.03.2017. године Број: 3

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 1-02-25/17 
Дана: 17.03.2017.године 
Н о в а Ц р њ а

18.На основу члана 15. и члана 58. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова 
Црња", бр. 9/08, 16/12 и 16/15), а у вези чл. 19.-22. Правилника о суфинансирању пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС" бр. 16/16), Председник 
општине Нова Црња, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ У ВЕЗИ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКОГ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ 
ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА У 2017.ГОДИНИ

I

Овим Решењем образује се Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за 
суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Нова Црња у циљу остваривања јавног 
интереса у области јавног информисања у 2017.години ( у даљем тексту: Комисија) и именују се 
чланови Комисије.

II

Дана 09.02.2017.године Општинско веће општине Нова Црња расписало је Конкурс за 
суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на 
територији општине Нова Црња у 2017.години, који је објављен у дневном листу „Дневник" 
14.02.2017.године, где су чл. VI. Конкурса, прописани услови за пријаву за учешће у раду Комисије.
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III

Задатак Комисије је да:

- изврши стручну оцену пројеката пристиглих на Јавни конкурс,
- размотри мишљење националних савета националних мањина о пројектима националних 

мањина,
- за сваки пројекат који се разматра сачини образложење у коме се наводе разлози за 

прихватање или неприхватање пројекта,
- 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 2017.години, 
који потписује сваки члан Комисије и доставља Општинској управи општине Нова Црња и

- обавља друге послове у циљу спровођења поступка Јавног конкурса.

IV

Комисија има 3 (три) члана.
Комисија на првој седници бира председника Комисије.
Председник Комисије координира рад Комисије и преседава седницама.

V

У Комисију се именују:

1. Радојица Мали, на предлог РАБ Србије- Удружење радио станица Србије, Београд
2. Зорана Богдановић-уредник програма;
3. Драгана Тешић, на предлог Асоцијације електроских медија Војводине- АЕМВ

VI

Председнику и члановима Комисије за рад у Комисији припада накнада и износи 10.000,00 
динара.

VII

Стручне и административне послове за потребе Комисије обављаће Општинска управа општине 
Нова Црња.

Комисија има секретара који није члан Комисије.

Председник општине Нова Црња ће посебним решењем именовати секретара Комисије.

VIII

Ово решење објављује се у Службеном листу општине Нова Црња.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ПЕРА МИЛАНКОВ с.р.
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“Службени лист општине Нова Црња”
издаје и штампа орган управе општине Нова Црња,
23218 Нова Црња,ЈНА број 110.
Главни и одговорни уредник: Светлана Ђого Телефон број:815-260. 
Жиро рачун број ; 840-494845-81
/евидентни рачун органа управе општине Нова Црња/.
“Службени лист општине Нова Црња” излази по потреби


