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На основу члана 44. став 3., члана 57. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује
општи интерес у области спорта на територији општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр.
19/2018), Одлуке о буџету општине Кањижа за 2019. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр. 18/2018) и
члана 71. тачка 27. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 4/2019) Општинско веће
општине Кањижа на 104. седници, донело је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПУТЕМ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
СТИПЕНДИРАЊЕ И СПОРТСКО УСАВРШАВАЊЕ МЛАДИХ ТАЛЕНТОВАНИХ СПОРТИСТА
АМАТЕРА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КАЊИЖА У 2019. ГОДИНИ
I
ДОДЕЉУЈУ СЕ средства за стипендирање и спортско усавршавање младих талентованих спортиста
аматера из буџета општине Кањижа у 2019. години према следећем:
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Име и презиме спортисте
Давид (Атила) Берец
Саболч (Роберт) Лошонц
Ботонд (Рудолф) Рекецки
Марина (Ненад) Живковић
Никола (Биљана) Берић
Балаж (Атила) Нађ

Назив и седиште спортске
организације
Рвачки клуб „Потисје“ Кањижа
Рвачки клуб „Потисје“ Кањижа
Рвачки клуб „Потисје“ Кањижа
Атлетски клуб „Партизан“ Кањижа
Атлетски клуб „Партизан“ Кањижа
Џудо клуб „Кањижа“

Бодова
13
13
13
13
12
8

II
Висина средстава за стипендирање и спортско усавршавање младих талентованих спортиста аматера
из буџета општине Кањижа у 2019. години утврђује се у износу од 714,84 динара по једном боду који се
множи са утврђеним бодовима из тачке I ове Одлуке.
Исплата стипендија врши се из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2019.
годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 18/2018) у оквиру раздела 4, глава 1 програм 14, позиција 184,
функција 810, економска класификација 481.
III
Уговор о додели спортске стипендије за 2019. годину који уређује међусобна права и обавезе даваоца
и корисника стипендије закључује се најкасније у року од 15 дана од коначности ове Одлуке.
IV
Ова Одлука је коначна.
V
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа”.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинско веће општине Кањижа
Број: 02-116/2019-I
Дана: 15.3.2019. године
Кањижа

Председник Општинског већа
Роберт Фејстамер с.р.

На основу члана 71. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2019) Општинско веће
општине Кањижа на 104. седници доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА OРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА
КОЛОНИЈЕ КЊИЖЕВНИКА У КАЊИЖИ
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I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Oрганизационог одбора Колоније књижевника у Кањижи, и то: Ласло
Гебер из Новог Сада, Тамаш Киш из Србобрана и Дороћа Фехер из Хоргоша.
II
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Организационог одбора Колоније књижевника у Кањижи, и то:
- Ђула Фехер из Новог Сада, ул. Војводе Степе бр. 1
- Ибоља Груик из Сенте, Кеј др Зорана Ђинђића бр. 11/2
- Петер Анталович из Купусине, ул. Звезда бр. 2.
III
Мандат новоименованих чланова Oрганизационог одбора Колоније књижевника у Кањижи траје до
истека мандата Oрганизационог одбора Колоније књижевника у Кањижи именованог решењем бр. 02-232/2017I/Ц од 13. јула 2017. године.
IV
Члановима Организационог одбора из тачке I. овог Решења који немају пребивалиште на територији
општине Кањижа припада накнада за рад у висини од 2.000,00 динара по седници.
Члановима Организационог одбора из тачке I. овог Решења који имају пребивалиште на територији
општине Кањижа припада накнада за рад у висини од 1.000,00 динара по седници.
Члановима Организационог одбора из тачке I. овог Решења који су запослени или функционери
локалне самоуправе не припада накнада из става 1. и 2. ове тачке.
Накнада из става 1. и 2. ове тачке исплаћује се из средстава Библиотеке „Јожеф Атила“ Кањижа
предвиђених на позицији 352 – услуге по уговору.
Основ за исплату накнаде је евиденција присутности на седници коју води технички секретар
Организационог одбора.
Исплата се врши по налогу председника Организационог одбора.
V
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинско веће општине Кањижа
Број: 02-118/2019-I
Дана: 15.3.2019. године
Кањижа

Председник Општинског већа
Роберт Фејстамер с.р.

На основу члана 7. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација из буџета („Сл. лист
општине Кањижа“, бр. 12/08) и у складу са одредбама Одлуке о буџету општине Кањижа за 2019. годину („Сл.
лист општине Кањижа“, бр. 18/18) и Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела
средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018)
председник општине Кањижа расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
КАЊИЖА ЗА 2019. ГОДИНУ
Средства за финансирање пројеката невладиних организација из буџета општине Кањижа за 2019. годину
додељују се у укупном износу од 11.000.000 динара, према следећем:
1) 9.000.000 динара за финансирање пројеката невладиних организација У СЛЕДЕЋИМ ОБЛАСТИМА:
1. активности које се односе на јачање сарадње између владиног, невладиног и бизнис сектора
2. подстицања и развоја привредних делатности (туризам, пољопривреда, занатство, стари и ретки занати,
задругарство и др)
3. развој локалне заједнице
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4. екологије, заштите животне средине и здравља грађана
5. афирмисања људских и мањинских права
6. програма за образовање
7. програма за омладину
8. програма за стара лица
9. афирмисања демократизације локалне средине
10. развоја цивилног друштва
11. социјално-хуманитарне активности (подршка социјално угроженим грађанима, подршка старим и особама
са инвалидитетом, подршка особама ометеним у развоју и др.)
12. културне баштине, неговања историјских тековина
13. волонтерства
14. заштите бораца ратних војних и цивилних инвалида
15. заштите и помоћи лицима лечених од болести зависности
16. активности пензионерских организација
17. неформалног образовања
18. афирмисања женских права
19. за развој јавног информисања
20. други садржаји који доприносе убрзаном развоју општине Кањижа и афирмацији грађанског активизма
2) 2.000.000,00 динара за финансирање пројеката невладиних организација У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ
(организовање манифестација, издавање информационих билтена, сеоски туризам, едукација и стручно
саветовање, маркетинг, прекогранична сарадња, учешће на сајмовима, подстицање самоорганизовања задругарство, предузетништво, стари занати, породичне фарме).
Одлуком председника општине бр. 02-113/2019-I од 15.3.2019. године као приоритетне области за пројекте
невладиних организација који се финансирају из буџета општине Кањижа из тачке 1) овог конкурса утврђене
су области под редним бр. 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11. и 18.
Право учешћа на конкурсу имају невладине организације (удружења грађана) са седиштем у општини Кањижа,
односно оне које имају седиште или огранак и делују на подручју општине Кањижа као општинске,
међуопштинске или републичке организације.
Невладина организација (удружење грађана) може учествовати на конкурсу са највише 2 пројекта, а средства из
буџета општине Кањижа додељују се за финансирање једног пројекта.
Пројекат се мора реализовати на територији општине Кањижа до 29.2.2020. године.
Невладина организација (удружење грађана) је дужна да обезбеди средства у висини од 10% вредности пројекта
из других извора.
Пријаве на конкурс подносе се на посебном обрасцу, који чини саставни део конкурсне документације.
Конкурсна документација се може преузети лично, сваког радног дана од 8,00 до 12,00 часова, у Услужном
центру Општинске управе општине Кањижа, Главни трг бр. 1, у канцеларији бр. 10, односно са званичне
интернет стране општине Кањижа (www.kanjiza.rs/конкурси)
Обавезна конкурсна документација коју треба доставити:
1. попуњен образац за пријаву на конкурс (образац бр. 1.)
2.

попуњен образац предлога програма/пројекта (образац бр. 2.)

3.

попуњен образац буџета програма/пројекта (образац бр. 3.)

4.

фотокопију решења о упису организације (удружења) у Регистар

5.

фотокопију оснивачког акта (статута)

6.

биографија координатора пројекта/програма и стручних сарадника

Оверена и одштампана пријава обавезнa конкурснa документацијa са пратећом документацијом из 1.,2.,3. тачке
се доставља у затвореној коверти, са назнаком „Јавни конкурс за финансирање НВО“ поштом на адресу
Општина Кањижа, Главни трг бр. 1, 24420 Кањижа или предајом у Услужном центру Општинске управе
општине Кањижа. Попуњен образац из 1.,2.,3. тачке се доставља и у електронској верзији на и-мејл адресу:
nvo@kanjiza.rs.
Рок за подношење пријаве је 1. април 2019. године.
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Критеријуми за оцењивање предлога пројеката су:
1. усклађеност пројекта са свим захтевима конкурса
2. остварени резултати НВО претходних година
3. материјална и кадровска опремљеност
4. стручност координатора и кључних стручњака укључених у пројекат
5. одрживост пројекта
6. сарадња са локалном заједницом
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од 1–10 бод.
од 1–10 бод.
од 1–10 бод.
од 1–10 бод.
од 1–10 бод.
од 1–10 бод.

Неблаговремене пријаве, пријаве са непотпуном документацијом, односно пријаве поднете на неодговарајућем
обрасцу или за намене супротне овом конкурсу, као и пријаве достављене путем факса или само путем е-mail-а,
као и непотписане пријаве, неће се разматрати нити оцењивати/бодовати. Конкурсна документација се не враћа.
Јавни конкурс објавити у средствима јавног информисања, на званичној интернет страни општине Кањижа и на
порталу Е-управа.
Додатне информације у вези јавног конкурса могу се добити на телефон: 873-151 (Шоти Гизела).
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-66/2019-I
Дана: 18. марта 2019. године
Кањижа

Председник општине Кањижа
Роберт Фејстамер с.р.

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), члана 2. Уредбе
о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из
буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник
РС“, бр. 105/2016 и 112/2017), члана 67. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр.
4/2019) и у складу са Одлуком о буџету општине Кањижа за 2019. годину („Службени лист општине Кањижа“,
бр. 18/18) председник општине Кањижа
расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ
У 2019. ГОДИНИ
Средства за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у култури из буџета општине
Кањижа у 2019. години додељују се у висини од 2.300.000,00 динара.
Јавни конкурс се односи на пројекте у култури из следећих области:
1) књижевност (стваралаштво, преводилаштво);
2) музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);
3) ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура;
4) позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација);
5) уметничка игра - класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и
интерпретација);
6) филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;
7) манифестације везане за филмску уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;
8) дигитално стваралаштво и мултимедији;
9) остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична
уметност и сл.).
Право учешћа на конкурсу имаjу: установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање
делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и други субјекти у
култури, осим установа културе чији је оснивач општина Кањижа, а које се финансирају сходно члану 74.
Закона о култури.
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Мерила за избор пројеката који се финансирају/суфинансирају из буџета општине Кањижа одређена
су у члану 4. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 105/16 и 112/2017).
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на јавни конкурс су:
1) усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;
2) квалитет и садржајна иновативност пројекта;
3) капацитети потребни за реализацију пројекта и то:
- стручни, односно уметнички капацитети,
- неопходни ресурси;
4) финансијски план - разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и
укљученост више извора финансирања;
5) степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице.
Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису у складу са условима јавног конкурса не
разматрају се.
Једнократни пројекти који су већ подржани на претходним конкурсима општине Кањижа, неће се
разматрати.
Период реализације пројекта је до 29.2.2020. године.
Обрасци за учешће на јавном конкурсу могу се преузети на званичној интернет страни општине
Кањижа:
− Образац пријаве на јавни конкурс
− Образац за извештај о реализацији пројекта

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

–
–
–
–

Уз образац пријаве на јавни конкурс доставља се:
Податак о подносиоцу пријаве (доказ о регистрацији код надлежног органа);
Професионална биографија у случају појединца;
Детаљно разрађен опис пројекта:
Доказ о партнерству и сарадњи (уговор, споразум, и сл.);
Списак учесника пројекта и бар једна професионалну биографију;
Детаљно разрађен буџет;
Додатна визуелна и аудио документација о претходним пројектима (ако постоји), као и за пројекат са
којим се конкурише.
Посебни захтеви:
У области издаваштва неопходно је доставити једну препоруку или рецензију и контакт особе која је
дала ту препоруку или рецензију;
Код филмског и позоришног стваралаштва потребно је доставити сценарио;
Код манифестација и фестивала неопходно је доставити детаљан програм и списак учесника;
За пројекте у области културне размене и међународне сарадње позивно писмо;

У обзир ће се узимати само приjаве које су достављене искључиво поштом, на адресу: ОПШТИНА
КАЊИЖА,
ГЛАВНИ
ТРГ
1,
24420
КАЊИЖА,
са
назнаком
„Јавни
конкурс
за
финансирање/суфинансирање пројеката из области културе за 2019. годину“.
Попуњен образац пријаве на конкурс се доставља и у електронској верзији на и-мејл адресу:
nvo@kanjiza.rs.
Јавни конкурс је отворен од 18. марта 2019. до 16. априла 2019. године.
Конкурсни материjал се не враћа.
Резултати јавног конкурса објављују се на званичној интернет страни општине Кањижа www.kanjiza.rs,
најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријава.
Под потпуном пријавом подразумева се:
1) уредно попуњен и оверен образац пријаве;
2) детаљни опис пројекта;
3) детаљно разрађен буџет пројекта;
4) подаци о стручним, односно уметничким капацитетима подносиоца, односно реализатора пројекта;
5) као и други документи наведени у тексту конкурса.
Додатне информације се могу добити на телефон: 064-806-2073. Контакт особа: Анита Њилаш Леонов.

Број: 5.

18.3.2019.

СТРАНА 128. OLDAL

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-67/2019-I
Дана: 18.3.2019. године
Кањижа

2019. 3.18.

5. szám

Председник општине
Роберт Фејстамер с.р.
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