Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
Председник општине
Број: 06-3-793/2019-II/02
Дана: 05.07.2019. године
21460 В Р Б А С, М. Тита 89
Тел.: 021/7954-064; Факс:021/705-990
E-mail: sluzbaov@vrbas.net
На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Службени
гласник Републике Србије“, број: 83/14. и 58/15.), члана 19 - 22. Правилника о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања („Службени гласник Републике Србије“, број: 16/16 и 8/17), и члана 53.
став 1. тачка 6. Статута општине Врбас /''Службени лист општине Врбас“, број: 26/18/,
Председник општине Врбас донoси
РЕШЕЊЕ
о именовању чланова стручне конкурсне комисије за оцену пројеката
и израду предлога о расподели средстава по Конкурсу од 31.05.2019. године
за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног
информисања на територији општине Врбас у 2019. години
I ИМЕНУЈУ СЕ чланови стручне конкурсне комисије за оцену пројеката и израду
предлога о расподели средстава по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње
медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Врбас у
2019. години, објављеног у дневном листу ‘’Дневник’’ Нови Сад дана 31.05.2019. године
/у даљем тексту: Конкурс/ и то:
ИВИЦА ШМИТ, година рођења: 1962, адреса: Србобран, Милоша Обилића 16/1,
Образовање: Виша пословна школа Нови Сад, Посао-радно искуство: радно искуство у
медијима 32 године /од 1983. године се професионално бави новинарством: водитељ
забавних садржаја, новинар-уредник, уредник, директор и главни и одговорни уредник,
одговорни уредник информативног програма, од 2007. године и тренутно главни и
одговорни уредник Радио Србобрана, Србобран, Лист Ференца 2/V, у последње 4
године учествовао је у раду више стручних комисија по конкурсима за суфинансирање
пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања, члан АНЕМ,
РАБ, НДНВ.
ЈАСМИНА МАЧКИЋ, година рођења: 1961, адреса Нови Сад, Хаџи Рувимова 42/5,
Образовање: Виша школа Нови Сад – смер економиста–оперативни менаџмент,
Посао-радно искуство: ''Од 1979. године хонорарни сарадник на новинарским и
организаторским пословима у Радио Новом Саду, од 1996. године организатор и
продуцент на многим великим пројектима /Стеријино позорје, Змајеве дечије игре,
Бранково коло, Недељно поподне, Варошарије.../ у Културно-уметничкој редакцији
Телевизије Нови Сад, од 2004. године главни продуцент програма, од 2005. заменик
директора, а од 2012. Руководилац сектора продукције у Градској телевизији ''Аполо'',
тренутно је запослена у Радио ТВ Војводина /РАДИО НОВИ САД/ на пословимa
уредника Јутарњег програма ''На три воде'', на предлог Удружења ДРУШТВО
НОВИНАРА ВОЈВОДИНЕ, 21000 Нови Сад, Седиште: Трг Марије Трандафил 14,
канцеларија: Војвођанских бригада 17/III/1-3, Основано 09.11.1973. године.

ВЕСНА БУНИЈЕВАЦ, година рођења: 1979, адреса становања: Инђија, Вере Мишчевић
47, Посао-радно искуство: ’’Запослена у Радио телевизији Инђија ДОО на
административним пословима, такође обавља послове новинара-водитеља као и
тонско техничке послове, прати и репрезентује слушаоцима дешавања на општинској
културној сцени, била је део пројектног тима који је реализовао многе пројекте код
Министарства културе Београд и Покрајинског секретаријата за културу и јавно
информисање Нови Сад'', на предлог Удружења НОВА МРЕЖА СРБИЈЕ - НМС,
Белопољска 35в Обреновац, Београд-Обреновац, Србија, датум основања удружења
04.12.2014. године.
II Задатак стручне конкурсне комисије је оцена пројеката поднетих на Конкурс и предлог
Председнику општине Врбас о расподели средстава са образложењем.
III Председник комисије координира радом Комисије и води седнице.
IV Посао секретара комисије обављаће Тијана Вуковић.
V Накнада за рад чланова Комисије и секретара утврдиће се посебним актом.
VI Решење објавити на веб - сајту општине Врбас.
Образложење
Општинско веће општине Врбас расписао је Јавни Конкурс за суфинансирање
пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на
територији општине Врбас у 2019. години, број: 06-4-116/2019-III/02 од 30. маја 2019.
године, објављеног у дневном листу ‘’Дневник’’ Нови Сад, дана 31.05.2019. године.
Конкурс је био отворен 20 дана.
Чланом 24. став 3. Закона о јавном информисању и медијима и чланом 19.
Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области
јавног информисања предвиђено је да руководилац органа који је расписао конкурс
решењем именује стручну конкурсну комисију за оцену пројеката поднетих на конкурс, а
која има задатак да сачини предлог о расподели средстава са образложењем. Чланове
стручне комисије руководилац органа који је расписао конкурс именује из реда
независних стручњака за медије и медијских радника који нису у сукобу интереса и не
обављају јавну функцију.
Имајући у виду напред изнето, а на основу приспелих предлога новинарских и
медијских удружења /која су регистрована најмање три године пре датума расписивања
конкурса и која су уз предлог за чланове комисије поднела и доказ о регистрацији/ и
пријава медијских радника за чланове Комисије за оцену пројеката и доделу средстава
по напред наведеном Јавном позиву, а како је Председник општине Врбас по функцији
председник Општинског већа које је расписало конкурс, одлучено је као у диспозитиву.
Председник општине Врбас,
Милан Глушац,с.р.

