
На основу члана 23. став 1 тачка 3 Статута Установе културе „Кораци“, бр. 
1/2017 од 23.06.2017. године са изменама и допунама бр. 237/18 од 28.08.2018. 
године, бр. 498/19 од 06.09.2019. године, бр. 537/20 од 04.06.2020. године и бр. 
1097/20 од 20.11.2020. године и члана 13. став 1 Правилника о условима и 
начину спровођења Јавног конкурса за избор дела из области издаваштва 
Установе културе „Кораци“, бр. 80/22 од 26.01.2022. године, директор Установе 
културе „Кораци“, дана 14.02.2022. године, доноси 

 
О Д Л У К У 

 
Образује се Комисија за спровођење Јавног конкурса за избор дела из 

области издаваштва у саставу: 

1. Мирко Демић, књижевни стваралац и директор Народне библиотеке „Вук 

Караџић“, као Председник Комисије, 

2.  Александар Б. Лаковић, књижевни стваралац, као члан Комисије и 

3. Татјана Јанковић, главни и одговорни уредник часописа „Кораци“, као члан 

Комисије. 

Комисија је дужна да изврши оцену и вредновање квалитета предлога дела на 

основу критеријума утврђених чланом 18. став 1 Правилника. 

 

Комисија након вредновања и оцене свих предлога дела који испуњавају услове, 
утврђује Листу одобрених дела, која обухвата сва прихваћена дела за 
финансирање, односно суфинансирање и упућује директору предлог одлуке о 
делима у области издаваштва. 
 
Предлог из става 3 ове Одлуке, садржи списак изабраних дела, износе 
финансијских средстава за свако дело појединачно и Извештај о спроведеном 
Конкурсу, који садржи и образложење за прихватање, односно неприхватање дела, 
као и предлог активности и трошкова који ће се финансирати средствима Установе. 
 
Чланови Комисије су истовремено уредници и лектори публикација које ће бити 
изабране путем Конкурса, осим у случајевима када аутор, односно подносилац дела 
жели да уредник, односно лектор публикације буде лице које није члан Комисије, 
што ће се посебно дефинисати уговором. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење ове Одлуке је члан 23. став 1 тачка 3 Статута Установе 

културе „Кораци“, бр. 1/2017 од 23.06.2017. године са изменама и допунама бр. 

237/18 од 28.08.2018. године, бр. 498/19 од 06.09.2019. године, бр.537/20 од 

04.06.2020. године и бр. 1097/20 од 20.11.2020. године као и члан 13. став 1 



Правилника о условима и начину спровођења Јавног конкурса за избор дела из 

области издаваштва Установе културе „Кораци“, бр. 80/22 од 26.01.2022. године, 

којим је утврђено да директор Установе одлуком образује Комисију. Разлог за 

доношење ове Одлуке је спровођење Јавног конкурса за избор дела из области 

издаваштва Установе културе „Кораци“. На основу напред наведеног директор 

Установе културе „Кораци“, донео је Одлуку као у диспозитиву. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     Директор 

    
                          Златко Милојевић 

  

 
 
 

 

 


