ФИЛМСКИ

ЦЕНТАР СРБИЈЕ

Установа културе
Београд, Коче Поповића 9/111
Тел: + 38111 262 5131
office@fcs.rs

; www.fcs.rs

Број: УО 03-692
Датум: 25.03.2021. године

На основу члана 39. став 1. Статута Филмског центра Србије бр. 03-1253 од 13. маја 2019. године/
у складу са одредбама Пословника о раду Управног одбора и става 3. Одлуке о

усвајању

календара јавних конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у кинематографији за
2021. годину/ Управни одбор Филмског центра Србије је на електронској седници одржано] дана
25.03.2021. године/ донео следећу:

ОДЛУКУ

о
изменама и допунама Одлуке

о именовању комисије за Јавни конкурс у категорији: Преддигитализација и
дигитализација биоскопа

Члан 1.
Мења

се

члан

1.

Одлуке

о

именовању

комисије

за

јавни

конкурс

у

категорији:

Преддигитализаци]а и дигитализација биоскопа број УО 03-367 од 09.03.2021. године/ тако да
сада гласи:

,,3а чланове
дигитализација

конкурсне
биоскопа/

комисије

по јавном

конкурсу

у категорији

Преддигитализација

и

ИМЕНУЈУ СЕ:

•

Горан Шакота - инжењер електротехнике;

•

Јелена Чубра - архитекта;

•

Иван Прибићевић - стручњак за специјалне ефекте и продуцент;

•

Бобан Стефановић - уредник филмског програма Културног центра Горњи Милановац и

•

Стефан Орландић - монтажер".
Члан 2.

Све остале одредбе ове Одлуке које нису у супротности са одредбама Одлуке о именовању
комисије за јавни конкурс у категорији: Преддигитализација и дигитализација биоскопа број УО
03-367 од 09.03.2021. године/ остају на снази и примењују се неизмењене.

1

ОБРА3ЛОЖЕЊЕ

Управни одбор Филмског центра Србије донео је Одлуку о именовању комисије за јавни конкурс
у категорији:

Преддигиталивација

године (у даљем тексту: /,одлука")/
именовани:

Горан Шакота -

и дигитализација

биоскопа број УО 03-3670Д 09.03.2021.

којом су за чланове комисије у овој конкурсној категорији

инжењер

електротехнике;

Јелена Чубра -

архитекта;

Иван

Прибићевић - стручњак за специјалне ефекте и продуцент; Иван Икић - редитељ; и Стефан
Орландић - монтажер.

Након доношења Одлуке/ утврђено је да је Иван Икић истовремено
комисије

по

јавном

експерименталних

конкурсу

у

категорији:

Суфинансирање

именован и као члан
производње

домаћих

филмова и видео арта. У складу са тим/ на електронској седници Управног

одбора Филмског центра Србије од 25.03.2021. године/ предложено је да се уместо Ивана Икића
за члана комисије

по јавном

конкурсу у категорији:

Преддигитализација

и дигитализација

биоскопа именује Бобан Стефановић - уредник филмског програма Културног центра Горњи
Милановац.

На електронској седници одржаној 25.03.2021. године Управни одбор оценио је оправданим
разлоге за измену Одлуке/ те је за чланове конкурсне

комисије

изабрао:

Јелену Чубру -

Горана Шакоту -

инжењера

електротехнике;

на предметном

конкурсу

архитекту;

Ивана

Прибићевића - стручњзка за специјалне ефекте и продуцента; Бобана Стефановића - уредника
филмског програма Културног центра Горњи Милановац и Стефана Орландића - монтажера.

Чланом 39. став 1. Статута Филмског центра Србије бр. 03-1253 од 13. маја 2019. године/ поред
осталог/ прописано је да Управни одбор Филмског центра Србије доноси одговарајуће одлуке/
као и да Управни одбор именује чланове конкурсних комисија.

У складу са тим/ одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.
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