
 
           

 

На основу члана 29. Закона о јавним медијским сервисима („Службени гласник РС“, број: 
83/2014, 103/2015 и 108/2016) и Покрајинске скупштинске одлуке о правилима о 
спровођењу конкурса за избор кандидата за чланове програмског савета Јавне медијске 
установе „Радио - телевизије Војводине“ („Службени лист АПВ“ број: 54/2014), 

 

Одбор за културу и јавно информисање Скупштине Аутономне покрајине Војводине 

расписује 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ ПРОГРАМСКОГ САВЕТА ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ 

„РАДИО - ТЕЛЕВИЗИЈЕ ВОЈВОДИНЕ“ 

 

Програмски савет Јавне медијске установе „Радио - телевизије Војводине“ (у даљем 
тексту: Програмски савет РТВ-а) је саветодавни орган који заступа интересе слушалаца и 
гледалаца у погледу програмског садржаја који емитује РТВ. 

 

Програмски савет РТВ-а има 15 чланова које бира Управни одбор РТВ-а од 30 кандидата 
које предлаже Одбор за културу и јавно информисање Скупштине Аутономне покрајине 
Војводине ( у даљем тексту: надлежни одбор). 

 

1. Услови за избор кандидата за чланове Програмског савета РТВ-а су прописани 
чланом 28. Закона о јавним медијским сервисима („Службени гласник РС“, број: 
83/2014, 103/2015  и 108/2016, у даљем тексту: Закон), а то су: 

- Кандидат за члана Програмског савета РТВ-а бира се из реда стручњака у области 
медија и медијских посленика, научника, стваралаца у области културе и 
представника удружења чији је циљ заштита људских права и демократије.  

- Кандидат за члана Програмског савета  РТВ-а не може бити носилац јавних и 
политичких функција 

- Мандат чланова Програмског савета РТВ-а траје четири године и они не могу бити 
поново изабрани. 

 

Остали услови које треба да испуњава кандидат: 

1) држављанство Републике Србије; 

2) да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци. 

 

2. Пријава на конкурс садржи: 

- име и презиме кандидата (потпис, контакт телефон и мejл адреса); 

- датум и место рођења; 

- адресу становања; 

- податке о образовању, о врсти и дужини радног искуства, са кратким описом 
послова на којима је кандидат радио 

 

 



Докази које кандидат за члана Програмског савета РТВ-а прилаже уз пријаву:  

- уверење о држављанству Републике Србије; 

- извод из матичне књиге рођених; 

- оверена копија важеће личне карте, односно извод електронског читача биометријске 
личне карте; 

- уверење МУП-а да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора 
од најмање шест месеци; 

- доказ о стеченом образовању; 

- доказ о радном искуству ( потврде, уверења, радна књижица и др.); 

- детаљна радна биографија са подацима о стеченом образовању, посебним областима 
знања и стручном усавршавању, подаци о радном искуству у областима медија, науке, 
културе, стваралаштва, људских права, подаци о ангажовању ван радног односа; 

- оверена изјава кандидата да не постоје сметње у вези са чланом 28. став 3. Закона. 

Докази се достављају у оригиналу или оверној копији. 

 

3. Рок за подношење пријаве на конкурс: 

- рок за подношење пријаве за конкурс је 15 дана; 

- рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс објављен у „Службеном 
листу Аутономне покрајине Војводине“. 

 

4. Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: 

Скупштина Аутономне покрајине Војводине 

- Одбор за културу и јавно информисање - 

Са назнаком: „Јавни конкурс за избор кандидата за чланове Програмског савета 
Јавне медијске установе „Радио-телевизије Војводине“ 

Владике Платона бб 

21000 Нови Сад 

 

5. Контакт лице за давање обавештења: 

Драгана Милидраговић 

Телефон: 021/487-4049 

Мејл адреса: dmilidragovic@skupstinavojvodine.gov.rs 

 

6. Начин спровођења јавног конкурса и утврђивање листе кандидата 

У року од 15 дана од дана закључења јавног конкурса надлежни одбор утврђује листу 
кандидата коју чине сви кандидати који испуњавају услове конкурса, са којима се 
обавља разговор. У даљем року од четири месеца, надлежни одбор утврђује коначну 
листу од 30 кандидата за избор за чланове Програмског савета РТВ-а коју доставља 
Управном одбору РТВ-а. 

 

Напомена: 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве увредљиве садржине надлежни 
одбор не разматра, о чему обавештава подносиоца пријаве. 

Овај конкурс објављује се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“, 
дневном листу „Дневник“ и на званичној интернет страници Скупштине Аутономне 
покрајине Војводине: www.skupstinavojvodine@gov.rs 
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Одредбом члана 9. став 3. и 4. и члана 103. Закона о општем управном поступку 

(„Службени гланик РС“, број 18/16 и 95/2018 – аутентично тумачење), прописано је, између 

осталог да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за 

одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и 

прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако 

странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. 

Доказ који се прилаже уз пријаву на јавни конкурс, а о којем се води службена 

евиденција је уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, 

уверење МУП-а да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од 

најмање шест месеци. 

Потребно је да кандидат попуни Изјаву којом се опредељује за једну од две 

могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција (Образац I) или 

да то кандидат учини сам ( Образац II). 

Образац се може преузети на веб страници Скупштине Аутономне покрајине 

Војводине www.skupstinavojvodine.gov.rs. део конкурси. Попуњену изјаву је неопходно 

доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа. 

 

 

  

 

ПРЕДСЕДНИК 

OДБОРА ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО 
ИНФОРМИСАЊЕ 

Дејан Михаљица, с.р. 
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