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На основу члана 17. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација из буџета општине 

Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 12/2008) и Одлуке о буџету општине Кањижа за 2019. годину („Сл. 

лист општине Кањижа“, бр. 18/2018 и 7/2019) 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 донео је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КАЊИЖА 

 

I 

На основу расписаног Јавног конкурса за финансирање пројеката невладиних организација из буџета 

општине Кањижа за 2019. годину, а на предлог Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за 

финансирање пројеката невладиних организација, додељују се средства за финансирање пројеката невладиних 

организација у укупном износу од 9.000.000,00 динара према следећем: 
 

 НАЗИВ УДРУЖЕЊА ПРОЈЕКАТ ИЗНОС 

1.  Општински ватрогасни савез Кањижа 
Обезбеђивање и развој заштите од пожара и 

катастрофа општине Кањижа у 2019. години 
2.300.000 

2.  
Опште удружење предузетника Општине 

Кањижа 

Самостални предузетници, занатство, развој 

старих заната 
1.050.000 

3.  

Удружење за помоћ и заштиту интереса 

ментално и физички оштећених лица „С тобом 

за њих” Кањижа          

С нама је округао! 900.000 

4.  Фонд „Сеоски дом“ Трешњевац 
Суфинансирање рада Фонда „Сеоски дом” 

Трешњевац у 2019. години 
500.000 

5.  Општинско удружење пензионера Кањижа Делатност особа поодмаклих година 400.000 

6.  
Удружење просветних радника општине 

Кањижа, Кањижа 

Обухват активности ученика и просветних 

радника програмима педагошког садржаја 
400.000 

7.  Удружење жена „ЦВЕТ ТИСЕ“ 
Оснаживање жена – ОД ИДЕЈЕ ДО 

ПРЕДУЗЕТИИШТВА 
300.000 

8.  Културно удружење Вожд „Културом побеђујемо“ 230.000 

9.  Удружење "Eupoint" Обрати нам се да бисмо ти помогли 220.000 

10.  Удружење „У здравом телу жива традиција“ У здравом телу здрава душа 180.000 

11.  Удружење УЛМУС Трешњевац IX Међународни камп дубореза 150.000 

12.  
Удружење за развој насеља Пешчарске 

висоравни Северне Бачке Хоргош 

Серијал манифестација севернобачког 

посела 
150.000 

13.  
Омладинско и културно удружење "Wemsical 

Serbia" 

III Моба за обнову купалишта код Баратовог 

бунара 
150.000 

14.  
Удружење дефектолога Северне Војводине 

„Пужић” Кањижа 
Напредујемо даље 130.000 

15.  Удружење грађана „Генерација” Недеља рођења и породица у Кањижи 2019 120.000 

16.  
Регионална мрежа за образовање одраслих 

Кањижа „FERHA“ Кањижа 

Гостопримство високог стандарда – 

повећавање квалитета туристичких услуга у 

општини Кањижа 

120.000 

17.  Удружење „Хоргошани за Хоргош“       
Откривање споменика роде, Салашарско 

позориште 
120.000 

18.  Друштво љубитеља природе Кањижа      Пријатељство на пар точкова            120.000 

19.  Удружење „Сабо Денеш” Тотово Село 
Макета о Дунаву и развој сеоског туризма у 

Тотовом Селу 
100.000 

20.  Одред извиђача „Кањижа“       
Војвођанска смотра скаута –  I меморијал 

„Абел Миклош”             
100.00 

21.  
Удружење грађана „Покрет за Мале Пијаце” 

Мале Пијаце           
Вашарско посело                  80.000 

22.  Удружење „Чаробни залогаји” Ором        Чаробни залогаји              80.000 

23.  Удружење оболелих од мултипле склерозе Уметничке радионице, XVII Међународна 80.000 
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Севернобанатског округа Нови Кнежевац хуманитарна ликовна колонија „Живот је 

уметност“ 

24.  Удружење грађана „ АРС НАТУРАЕ“ 
„Опремање друге посетилачке стазе у 

северном делу Општине“   
80.000 

25.  Фондација „Крила” Кањижа         Дајемо-добијамо крила!          70.000 

26.  
Омладинска хришћанска заједница „Добар 

Пастир“ Кањижа 

Финансирање трошкова превоза јубиларног 

10. кампа веронаука „С тобом сам – на мене 

можеш рачунати” 

60.000 

27.  Удружење грађана „Јувениор” Хоргош 
25 година Одреда скаута у Хоргошу – у 

сусрет новим изазовима 
60.000 

28.  Културно друштво „Братство” Мартонош Уметност за Мартонош 2019 60.000 

29.  Caritas Суботица             
Каритативна делатност Католичке жупе у 

Кањижи и Хоргошу                
50.000 

30.  Удружење грађана „Зелени свет“                                Школа крпа за почетнике            50.000 

31.  Удружење дијабетичара Кањижа          Обука дијабетичара         50.000 

32.  Кањишко удружење стрелаца  
VI такмичење рекреативних стрелаца 

Кањижа 
50.000 

33.  
Омладинска организација   Мале Пијаце 

„Together” 
Израда шеталачке стазе „Kneipp” 50.000 

34.  
Друштво за очување села „Мортинус“, 

Мартонош 
Бициклом за очување природе и здравља 50.000 

35.  
Цивилно удружење „Поможимо се Војводино“ 

Кањижа            
III Камп шанси за маргинализовану децу       50.000 

36.  Удружење грађана „ За развој Орома“ Ором Расцветано 50.000 

37.  
Удружење „Завичајна кућа традиција” Тотово 

Село        
Војвођански камп ручних радова 2019 50.000 

38.  „Ландарт“ удружење грађана              
Богородичина башта – очување вредности 

другачије               
50.000 

39.  Удружење жена „НАКИТ“ Мале Пијаце                Све за заједницу                50.000 

40.  „Војвођански културни центар“ III Дан заједнице       50.000 

41.  Удружења „Баћанеум-наш дом“ Програми за старе 30.000 

42.  
Културно-уметничко друштво „Плава Тиса“ 

Адорјан            

Будимо еколози! – Дани заштите животне 

средине              
30.000 

43.  
Међуопштинска организација глувих и 

наглувих   Сента 
Редовне дневне активности 30.000 

Укупно: 9.000.000 

 

II 

На основу расписаног Јавног конкурса за финансирање пројеката невладиних организација из буџета 

општине Кањижа за 2019. годину, а на предлог Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за 

финансирање пројеката невладиних организација, додељују се средства за финансирање пројеката невладиних 

организација у области пољопривреде, у укупном износу од 2.000.000,00 динара према следећем: 

 

 НАЗИВ УДРУЖЕЊА ПРОЈЕКАТ ИЗНОС 

1.  Аграрна унија општине Кањижа 

Одржавање рада саветовалишта за рурални развој у 

циљу заштите интереса регистрованих 

пољопривредника у општини 

1.230.000 

2.  Удружење пчелара „Нектар” Кањижа 

Очување и продубљивање позитивног дејства 

пчеларства као области пољопривреде за 

повећавање укупне друштвене имовине 

160.000 

3.  Клуб хоргошких произвођача 
Међународни спортски дан са стручним 

предавањем 
150.000 

4.  
Удружење за заштиту животиња „Шапа” 

Кањижа             

Општинска акција стерилизације и делатности у 

вези са заштитом животиња – у циљу смањивања 

броја животиња-луталица у насељима општине                 

140.000 

5.  Удружење узгајивача оваца „Капетански VIII Сусрет овчара и пољопривредних произвођача 100.000 
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рит” Кањижа 

6.  
Удружење грађана ред витезова вина 

„St. Orban“ 

„Грожђе и вина су, као драго камење” (Бела 

Хамваш) 
90.000 

7.  
Удружење пољопривредника 

„GAZDAKÖR” Кањижа 
Стручна предавања за пољопривреднике 80.000 

8.  Удружење грађана „Meta Terra” Кањижа        
Веште руке – серијал занимања у уметничким 

занатима                   
50.000 

Укупно: 2.000.000 

 

III 

Пренос додељених средстава изабраним подносиоцима пријава из тачке I ове Одлуке у износу од 

9.000.000,00 динара извршиће се из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2019. годину 

раздео 4 глава 1 функција 130 позиција 114 економска класификација 481 – суфинансирање програма и текућих 

расхода невладиних организација. 

Пренос додељених средстава изабраним подносиоцима пријава из тачке II ове Одлуке од 2.000.000,00 

динара извршиће се из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2019. годину раздео 4 глава 

1 функција 421 позиција 148 економска класификација 481 – суфинансирање програма и текућих расхода 

невладиних организација у области пољопривреде. 

 

IV 

Учесници Јавног конкурса имају право да поднесу приговор на ову Одлуку Општинском већу општине 

Кањижа, у року од 8 дана од дана достављања ове Одлуке. 

Са изабраним подносиоцима пријаве ће се закључити уговор којим се регулишу међусобна права и 

обавезе уговорних страна.  

 

V 

Ову Одлуку доставити учесницима Јавног конкурса и објавити на званичној интернет страни општине 

Кањижа, на огласној табли Општинске управе општине Кањижа, у „Службеном листу општине Кањижа” и у 

средствима јавног информисања.  
 
 

Република Србија  
Аутономна покрајина Војводина                   Председник општине  
Општина Кањижа                          Роберт Фејстамер с.р.   
Председник општине                  

Број: 400-66/2019-I 

Дана: 24.04.2019. године 

Кањижа 

 

 

На основу члана 18. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/2014, 58/2015 и 

12/2016 - аутентично тумачење) и Одлуке о буџету општине Кањижа за 2019. годину („Сл. лист општине 

Кањижа“, бр. 18/2018 и 7/2019) председник општине Кањижа доноси  

 

O Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ JАВНОГ 

ИНФОРМИСАЊА У 2019. ГОДИНИ 

 

 

I 

            Одлуком о буџету општине Кањижа за 2019. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 18/2018 и 7/2019) 

опредељена су средства у укупном износу од 2.810.000,00 динара за суфинансирање пројеката из области јавног 

информисања у 2019. години, путем конкурса.  

 

 

II 

            Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 

2019. години је саставни део ове Одлуке. 
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III 

            Ову одлуку објавити у „Сл. листу општине Кањижа“ и на интернет страници општине Кањижа.  

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина                                                        Председник општине  

Општина Кањижа                                                                                  Роберт Фејстамер с.р. 

Председник општине              

Број: 400-115/2019-I 

Дана: 24.4.2019. године 

Кањижа 

 

 

На основу члана 18. и члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 

83/2014, 58/2015, 12/2016 - аутентично тумачење), Правилникa о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 16/2016 и 8/2017), Одлуке о буџету 

општине Кањижа за 2019. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 18/2018 и 7/2019) и Одлуке о расписивању 

конкурса за суфинансирање пројеката из области jавног информисања у 2019. години бр. 400-115/2019-I од 

24.4.2019. године, председник општине Кањижа  

 

р а с п и с у j е 

 

К О Н К У Р С 

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ 

JАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2019. ГОДИНИ 

 

 

I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС 

 Средства за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања 

из буџета општине Кањижа за 2019. годину додељују се у висини од 2.810.000,00 динара. 

Средства из претходног става додељују се за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја 

који доприносе  

 - остваривању и унапређивању јавног интереса у области јавног информисања са приоритетом 

истинитог, непристрасног, правовременог и потуног информисања грађана општине Кањижа, очувања 

културног идентитета на територији општине, заштити и развоју људских права и демократије, унапређивању 

правне и социјалне државе, слободном развоју личности и заштити деце и младих, развоји културног и 

уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; 

развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и 

новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за 

информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације; 

 - остваривању, унапређивању и подизању квалитета информисања припадника националних мањина, и 

то истинитог, непристрасног, правовременог и потуног информисања на матерњем језику; очувања културног и 

језичког идентитета и подстицања стваралаштва у свим областима јавног живота припадника националних 

мањина које живе на територији општине Кањижа.  

 

II  ПРАВО УЧЕШЋА 

 Право учешћа на Конкурсу има:  

 1. издавач медија који је уписан у Регистар медија, односно Регистар јавних гласила код Агенције за 

привредне регистре, а има седиште, односно производи програмски садржај који је доступан на територији 

општине Кањижа у трајању од најмање годину дана 

 2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи 

доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у регистар медија, има 

седиште односно производи програмски садржај који је доступан на територији општине Кањижа у трајању од 

најмање годину дана. 

 Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода. 
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 Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства од општине 

Кањижа намењена пројектном суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела извештај о 

реализацији пројекта. Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом. Издавач више медија 

има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј. 

 Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. 

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном 

суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може 

учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз 

средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта. 

 

III  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА 

 Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су: 

 1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области 

јавног информисања са посебним нагласком на коришћење језика који су у службеној употреби на 

територији општине Кањижа: 

 1.1. у којој мери су предложена пројектна активност и изложени циљеви њене реализације релевантни 

за остваривање намене конкурса; 

 1.2. у којој мери је вероватно да ће предложене пројектне активности довести до остваривања 

постављеног циља (могу се утврдити на основу начина на који је објашњена веза између активности и циљева, 

прецизности индикатора успеха, квалитета предложеног метода евалуације, претходног искуства кључних 

чланова пројектног тима и других чинилаца које може да одреди орган који расписује конкурс); 

 1.3. у којој мери однос између предложених трошкова и очекиваних резултата указује да би 

коришћењем буџетских средстава на најрационалнији начин био остварен јавни интерес.  

 2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским 

стандардима: 

 2.1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа,  регулаторних тела или тела 

саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда.  

 2.2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан 

случај неће поновити;  

 Специфични критеријуми за оцењивање пројеката су:  

 1. мера у којој пројекат доприноси очувању националног и културног идентитета и jезика националних 

заједница грађана који живе на територији општине Кањижа; 

 2. актуелност теме (европске интеграције, заштита животне средине, корупција, сиромаштво, говор 

мржње, проблем наталитета, итд.);   

 3. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаjа и равноправности одређених 

друштвених група: младих, економски и социјално угрожених друштвених група, жена, старих, припадника 

ЛГБТ популације,  итд.;  

 4. мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености; 

 5. оригиналност теме.  

 Специфични критеријуми за оцењивање пројеката остваривања, унапређивања и подизања квалитета 

информисања припадника националних мањина су: 

 1. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређивању права на информисање припадника 

националних мањина који живе на територији општине Кањижа на матерњем језику 

 2. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу стваралаштва у области културног и 

језичког идентитета националних мањина које живе на територији општине Кањижа 

 3. оригиналност теме. 

 

IV  РОКОВИ 

 Пријаве на Конкурс подносе се у року од 15 дана од дана обjављивања на интернет страници општине 

Кањижа. Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса. 

Корисник средстава је дужан да извештај о реализацији утрошених средстава  достави по окончању пројекта, а 

најкасније до 15.01.2020. године. 

 

 

V  ДОКУМЕНТАЦИЈA 

 

 Учесник конкурса је обавезан да попуњен образац за учешће на Конкурсу достави у једном примерку. 

Образац је доступан и на интернет страни општине Кањижа. 
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 Учесник Конкурса је обавезан да приложи и копије следећих докумената у једном примерку: 

 1. решење о регистрациjи правног лица или предузетника у Агенциjи за привредне регистре; 

 2. решење о регистрацији из Регистра медија односно Регистра јавних гласила код Агенције за 

привредне регистре; 

 3. дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;  

 4. оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен 

у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског и 

радиjског програма); 

 5. визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл); 

 

VI  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ 

 

 Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума 

расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Позивају се и медијски стручњаци 

заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате општини Кањижа. Уз предлог за 

чланове комисије доставља се кратка биографија предложеног лица. Предлоге слати до закључења Конкурса.  

 

VII ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

 Конкурс и Образац за пријаву обjављују се и на интернет страни општине Кањижа и у локалним 

средствима информисања, где су видљиви и доступни све време трајања Конкурса. Решење о суфинансирању 

пројеката по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страни општине Кањижа www.kanjiza.rs и 

достављено свим учесницима конкурса у електронској форми. Конкурсни материјал се не враћа. Пријаве које 

стигну по истеку рока за доставу пријаве или поднете на погрешном обрасцу, неће бити разматране. 

 Пријаве слати на адресу: Општина Кањижа, Главни трг бр. 1, 24420 Кањижа, са назнаком: „За Конкурс 

за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања“. Додатне 

информациjе се могу добити радним даном од 08.00 до 14.00 часова на телефон: 024/873-249. 
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