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На основу члана 39. став 1. тачка 18) Статута Филмског центра Србије бр. 03-1253 од 13.05.2019.
године, у складу са одредбама Пословника о раду Управног одбора и члана 3. став 1. Одлуке о
расписивању јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у кинематографији за
2021. годину у категорији:

Суфинансирање производње домаћих краткометражних

играних

филмова, Управни одбор Филмског центра Србије је на седници одржано] дана 9. марта 2021.
године, донео следећу:
ОДЛУКУ

о именовању комисије за Јавни конкурс у категорији: Суфинансирање nроизводње
домаћих краткометражних

играних филмова

Члан 1.
3а чланове конкурсне комисије по јавном конкурсу у категорији: Суфинансирање nроизводње
домаћих краmкомеmражних

•

играних филмова, ИМЕНУЈУ СЕ:

Мелина Пота Кољевић - сценаристкиња;

•

Владимир Тагић, филмски редитељ;

•

Душан Зорић - филмски редитељ;

•

Милош Радовић - сценариста и редитељ; и

•

Милан Кнежевић - филмски редитељ.

Члан 2.
Филмски центар Србије ће са члановима конкурсне комисије из члана 1. ове Одлуке закључити
појединачне уговоре којима ће бити дефинисане обавезе и дужности члана конкурсне комисије,
висина накнаде за рад, време ангажовања, као и друга права и обавезе уговорних страна.

Члан 3.
Конкурсна комисија ће најкасније у року од 60 дана од дана завршетка Јавног конкурса,
Управном одбору доставити предлог одлуке о избору пројеката по расписаном конкурсу.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и сачињена је у 3 (три) истоветна примерка.
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ОБРА3ЛОЖЕЊЕ

Управни одбор Филмског

центра Србије донео је Одлуку о расписивању јавног конкурса у

категорији: Суфинансирање производње домаћих краткометражних

играних филмова.

Чланом 39. став 1. тачка 18) Статута Филмског центра Србије бр. 03-1253 од 13.05.2019. године (у
даљем тексту: "Статут") предвиђено је да Управни одбор Филмског центра Србије именује
чланове конкурсних комисија.
Чланом 18. став 3. Закона о кинематографији ("Сл. гласник РС", бр. 99/2011, 2/2012 - испр. и
46/2014 - одлука УС) прописано је да се комисија састоји од пет чланова из реда истакнутих
уметника и стручњака у области кинематографије.

У складу са тим, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.
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