Савет Републичке радиодифузне агенције, на седници одржаној дана 16. децембра 2013.
године, у складу са овлашћењима из члана 87. став 2 и члана 94. став 4 и 5 Закона о
радиодифузији („Сл.гласник РС“ број 42/02, 97/04, 76/05, 79/05-др.закон, 62/06, 85/06 и
41/09) и члана 51., 52. и 53. Статута РРА(„Сл.гласник РС“број 102/05),
Објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за предлагање кандидата за
два члана Управног одбора Радиодифузне установе Војводине
1. Чланове управних одбора именује Савет РРА из реда новинара и афирмисаних
стручњака за медије, менаџмент, право, финансије као и других угледних личности.
2. Чланови управних одбора не могу бити народни посланици, посланици у Скупштини
Аутономне покрајине, чланови Савета Агенције, чланови Владе, односно органа
извршне власти аутономне покрајине, нити именована или постављена лица у Влади,
органу извршне власти аутономне покрајине или републичким, односно покрајинским
органима, као и функционери политичких странака (председници странака, њихови
заменици, чланови председништва, чланови главних и извршних одбора, као и други
функционери странака)(члан 87 став 4 Закона).
3. Мандат чланова управних одбора је пет година и једно лице може бити именовано за
члана управног одбора највише два пута узастопно.
4. У свом раду чланови Управног одбора су самостални и старају се о доследној
примени одредаба овог закона које се односе на јавни радиодифузни сервис.
5. За чланове Управног одбора Радиодифузне установе Војводине, Агенција именује
лица која живе и раде на подручју Аутономне покрајине Војводине(члан 94 став 5
Закона).
6. Чланови управних одбора имају право на накнаду за свој рад о чијој висини одлучује
Агенција.
Предлози кандидата за чланове управних одбора треба да садрже :
име и презиме, годину рођења, школску спрему, занимање, адресу и контакт телефон
кандидата, као и адресу и контакт телефон предлагача.
Уз предлог, доставити :
радну биографију кандидата са образложењем,
писану сагласност кандидата да прихвата кандидуру,
изјаву кандидата да не постоје сметње сходно члану 87 став 4 Закона о
радиодифузији.
Предлози се достављају Агенцији лично или препорученом поштом у року од 15 дана
од дана објављивања овог позива у дневној штампи.

Савет РРА разматра предлоге и утврђује листе кандидата за чланове управних одбора
и и ставља их на увид јавности ради давања приговора најмање 15 дана пре гласања о
кандидатима.
Адреса Агенције је:
Републичка радиодифузна агенција
Трг Николе Пашића бр. 5
11 000 Београд
Телефон за информације 011/20-28-700

