
Република Србија – АП Војводина
Општина Мали Иђош
ОПШТИНСКО ВЕ'ћЕ
Број: 06-56-1/2018-01
Дана: 20.12.2018. године
М а л и И ђ о ш

На основу члана 24. Закона о јавном информисању 14 медијима („Службени гласник РС“, број

83/2014, 58/2015 14 12/2016 — аутентично тумачење) ичлана 19. и 21. Правилника о суфинансирању

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

РС“, бр. 16/2016 и 8/2017), Општинско веће општине Мали Иђош дана 20.12.2018. године доноси

„

РЕШЕЊЕ
о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката и израду предлога о расподели
средстава по Конкурсу за суфинансирање пројеката производњемедијских садржаја из

области јавног информисања на територији општинеМали Иђош у 2018. години

1

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове стручне комисије за оцену пројеката 14 израду предлога о расподели

средстава по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области

јавног информисања на територији општине Мали Иђош у 2018. г0дини, број: 06-52-2/2018-01 од
07.12.2018. године, (у даљем тексту: Комисија):

1. Владо Шућур, новинар РТВ Суботица, на предлог Удружења радио станица „РАБ Србија“

из Београда,
2. Владимир Павловић, главни и одговорни уредник ТВ Канал 25, на предлог Удружења

електронских медија „ComNet“ из Суботице, _

3. Александра Плавшић, новинар Сремске телевизије, на предлог Асоцијације Електронских
Медија Војводине из Новог Сада.

II
Задатак Комисије је да изврши оцену свих пројеката поднетих на Конкурсуза суфинансирање

пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине
Мали Иђош у 2018. години, број: 06-52-2/2018-01 од 07.12.2018. године, и да изради предлог о

расподели средстава са образложењем и исти доставиОпштинском већу.

111

Чланови Комисије су дужни да на првој седници изаберу председника Комисије, који координира

радом Комисије 14 води седнице Комисије.

IV
Председникуи члановима комисије припада накнада за рад у Комисији и накнада за путне

трошкове у складу са општим актима општине Мали Иђош.

V
Ово решење се објављује на званичном сајту општине Мали Иђош www.maliidios.rs. и доставља

члановима Комисије. _

„· . и „, ,
· “ноти, .|, 5 O 10 » d'

„:; " Б Е R 5 њ ·”.v

, ← o ш n +“

то vw


