
На  основу  члана  47. став  1. тачка  15. Статута  Града  Новог  Сада  - пре Lјишћен  текст  (,,Службени  
лист  Града  Новог  Сада , број  43/08), а  у  вези  са  чл . 19-22. Правилника  о  су(1)инансирању  пројеката  за  
остваривањејавног  интереса  у  областијавног  ин(1)ормисања  ( Службени  гласник  РС  бр.  16/16 и  8/17), 

Градоначелник  Града  Новог  Сада , доноси  

РЕШЕІbЕ  

О  ОbРАЗОВАІБУ  И  ИМЕНОВАІБУ  ЧЛАІ-јОВА  КОМИСИЈЕ  ЗА  СГІРОВОЂЕІБЕ  
ПОСТУпКА  ЈАВНОГ  КОНКУРСА  ЗА  СУФИНАІ-ІСИРАІ-БЕ  ПРОЈЕКАТА  СРЕДСТВИМА  ИЗ  
БУЏЕТА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  У  ЦИЈБУ  ОСТВАРИВАЊА  ЈАВНОГ  uІ-ІTEPECA v ОБЛАСТИ  

JABІ-ІOr ИНФОРМИСАЈБА  ПО  ЗАКЛУЧКУ  ГРАДОНАЧЕЛНИКА  bPOJ б-7/2018-7-ІІ  Од  
19.02.2018. ГОДИНЕ  

I. Овим  решењем  образује  се  Комисија  за  сп l)овођење  поступкајаввог  конкурса  за  суфивансирање  
пројеката  средствима  из  буџета  Града  Новог  Сада  у  цињу  остваривањајавног  интереса  у  областвјавног  
информисања  по  Закњучку  Градоначелника  број  6-7/2018-7-11 од  19.02.2018. године  (у  дањем  тексту : 
Комисија) и  именују  чланови  Комисије . 

11. Задатак  Комисијеје  да: 

- спроведе  поступак  Јавног  конкурса  за  суфинансврање  пројеката  средствима  из  буџета  Града  
Новог  Сада  у  цињу  остваривања  јаввог  интереса  у  области  јавног  информисања  по  Закњучку  
Градоначелника  број  6-7/2018-7-11 од  19.02.2018. године  (у  дањем  тексту : Јавви  ковкурс ). 

- изврши  стручну  оцену  пројеката  пристиглих  на  Јавни  конкурс  сагласно  Правилнику  о  
су(])инансирању  гіројеката  за  остваривањејавног  интереса  у  областијавног  информисања , 

- води  записник  о  спровођењу  поступка  Јавног  конкурса , 
-на  основу  записника  сачини  образложен  предлог  о  доделм  средстава  за  суфинансирање  пројеката  у  

цињу  остваривања  јавног  интереса  у  06ласт14 јавног  ин (1)ормисања ,  који  доставња  Градској  управи  за  
културу . в  

- обавња  друге  послове  у  цињу  сп l)овођења  поступка  Јавног  конкурса . 

111. Комисија  има  пет  чланова . 
Комисија  на  првој  седници  бира  председника  Комисије . 
П I)едседні4к  Комисије  коордивира  рад  Комисвје  и  председава  седницама . 

lv. У  Комисију  се  именују : 

1. др  Бињава  Ратковић  Његовав , на  предлог  вовинарских  удружења  и  меді4јских  асоцмјација , 
2 Борис  Павлов , новинар, предлог  новинарских  удружења  и  медијских  асоцијација , 
3. Марина  димитрић , новинар. на  предлог  новинарских  удружења  и  медијских  асоцијација , 
4. Милован  Балабан , медијски  стручњак  и  
5. Ђу1)о  Вукелић . новинар . 

V. Председнику  и  члавовима  Комисије . за  рад  у  Комнсији  припада  наі< і-іада. и  то: председвику  у  
висини  од  6.306,00 дина l)а, а  члановима  у  ВИСКИ  од  3. l 5300 динара . 



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

V І . Стручне  и  административне  послове  за  потребе  Комисмје  обавлаће  Градска  управа  за  културу . 
Комисија  има  секретара  који  није  члан  Комисије . 
Одређује  се  Мирјана  Лукић  Маринковић , помоћник  начелника  Градске  управе  за  културу  за  

секретара  Комисије . 

v І 1. Ово  решење  објавити  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада . 
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