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На основу члана 26. Одлуке о месним заједницама  („Службени лист општине Кањижа“, бр. 7/2019 и 

13/2020), члана 100. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – 

аутентично тумачење) и Одлуке о изменама одлуке о расписивању избора за чланове савета месних 

заједница на територији општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 13/2020), Изборна 

комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној 04. јуна 2020. 

године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА, РАСПИСАНИХ ЗА 21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ 

 

 1. Прекидају се све изборне радње у спровођењу избора за чланове Савета месних заједница на 

територији општине Кањижа, расписаних за 21. јун 2020. године. 

 2. Престају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора из 

тачке 1. овог решења, утврђени Одлуком о месним заједницама („Службени лист општине Кањижа“, 

бр. 7/2019 и 13/2020), Упутством за спровођење избора за чланове савета месних заједница, расписаних 

за 21. јун 2020. године („Службени лист општине Кањижа“, бр. 6/2020 и 11/2020) и Роковником за 

вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове савета месних заједница 

(„Службени лист општине Кањижа“, бр. 6/2020 и 11/2020) 

 3. Избори из тачке 1. овог решења одржаће се дана 27. септембра 2020. године. 

4. Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница, ће посебним 

актом дефинисати истек рокова из тачке 2. овог решења у складу са новим датумом одржавања избора 

из тачке 3. овог решења. 
 5. Све до сада предузете изборне радње у поступку спровођења избора из тачке 1. ове одлуке 

остају на правној снази. 

 6. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одлуком о изменама одлуке о расписивању избора за чланове Савета месних заједница на 

територији општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 13/2020), коју је 04.06.2020. 

године донео Председник скупштине општине Кањижа, избори за чланове Савета месних заједница на 

територији општине Кањижа одржаће се дана 27. септембра 2020. године. 

 У складу са наведеним, Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних 

заједница на територији општине Кањижа, као орган који спроводи поступак избора за чланове савета 

месних заједница на територији општине Кањижа, доноси решење о прекиду изборних радњи, с тим да 

ће се изборни процес, укључујући и рокове за вршење изборних радњи, наставити у складу новим 

датумом одржавања избора, што ће бити уређено посебним актом Изборне комисије. 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Изборна 

комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница у року од 24 часа од часа доношења 

Решења. 

 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

ПРЕДСЕДНИК 

__________________ 
(потпис) 

(М. П.)                                

 

Kaрољ Кермеци дипл. правник с. р. 

(име и презиме) 

 

Број: 013-140/2020-I 

Датум: 04. јун 2020. године 
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На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10 – УС, 54/11 и 12/20 

и  68/20), Општинска изборна комисија општине Кањижа, на седници одржаној дана 12. јуна 2020. године, доноси   

  

  

О Д Л У К У 

О ОБЈАВЉИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА БИРАЧА У ОПШТИНИ КАЊИЖА 

  

  

  Укупан број бирача у општини Кањижа за избор одборника Скупштине општине Кањижа на дан 5. јуна 

2020.године у  24:00 часова  је 22.049 бирача.  

  

                 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа". 

 

  

Број: 013-130/2020-I 

У Кањижи, 12.6.2020. године 

                      

 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ КАЊИЖА 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ 

 

_____ДАНИЕЛ НАЂ НЕМЕДИ_____ 

(име и презиме) 

 

__________________________ 

(потпис) 

 

 

 

На основу члана 17. Закона о финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 43/2011, 123/2014 и 

88/2019) и члана 12. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2020. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр 19/2019) 

председник општине Кањижа донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА 

 

1. 

 На терет раздела 1. главе 1. функције 111, програмске класификације 2101-0001, позиције 105, економске 

класификације 481942 –финансирање политичких субјеката, дозвољава се пренос средстава у износу од 40.409,25 

динара за финансирање редовног рада политичких субјеката чији су кандидати изабрани за одборнике 

Скупштине општине Кањижа. 

 

2. 

 Средства за месец мај. 2020. године се расподељују политичким субјектима сразмерно броју гласова који 

су политички субјекти освојили, а који се узима као основица за расподелу средстава. 

 

3. 

Средства из тачке 1., а према критеријуму из тачке 2. овог решења распоређују се следећим политичким 

субјектима:  

   

Ред. 

бр. 

Назив изборне листе 

Бр. 

гласова 

које је 

добила 

изб. 

листа 

Коефи

цијент 
 Проценат 

Месечни 

износ 

1 2 3 4 5 (3*4) 6 7 

1. 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА 

ПОБЕЂУЈЕ 
1.729 1,0 1.729 16,91% 6.833,20 
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2. 
САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – 

ИШТВАН ПАСТОР   
3.969 1,0 3.969 38,82% 15.686,87 

3. 
УКРОК – УЈЕДИЊЕНИ ЗА 

ОПШТИНУ КАЊИЖУ – ТАНДАРИ 
1.989 1,0 1.989 19,46% 7.863,64 

4. 
МАЂАРСКИ ПОКРЕТ – ОДСАД 

ДРУГАЧИЈЕ – ХАЛАС МОНИКА 
1.941 1,0 1.941 18,99% 7.673,72 

5. ВОЈВОЂАНСКА ТОЛЕРАНЦИЈА  397 1,5 595,5 5,82% 2.351,82 

 Укупно: 10.025  10.223,5 100,00% 40.409,25 

 

4. 

 Одељење за финансије и буџет Општинске управе општине Кањижа врши пренос средстава политичким 

субјектима најкасније до десетог у месецу за претходни месец.  

 

5. 

 Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката користе се у складу са чланом 19. Закона 

о финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 43/2011 ,123/2014 и 88/2019) 

 

6. 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Општина Кањижа                                                                                Председник општине Кањижа 

Председник општине                                                                               Роберт Фејстамер с.р. 

Број: 400-167/2020-I                                                                                            

Дана: 10.06.2020. год. 

Кањижа  

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводинa 

Општина Кањижa 

Председник општине  

Број: 400-71/2020-I 

Дана: 15.06.2020. године 

Кањижа 

 

 

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 83/2014, 

58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење), члана 37. и 38. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 16/2016 и 8/2017), на предлог Комисија за 

оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години, председник 

општине Кањижа, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ 

САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ JАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2020. ГОДИНИ 

 

I 

 Средства из буџета општине Кањижа намењена суфинансирању пројеката производње медијских 

садржаја у износу од 3.500.000,00 динара, расподељују се следећим подносиоцима пројеката: 

 

Ред. 

бр. 

Подносилац пројекта Назив пројекта Износ (РСД) 

1. Хонестас агенција, Имре Шебешћен 

пр, Нови Сад 

Учешће Вајдашаг ма у локалном 

информисању у општини Кањижа у 

2020. години 

400.000 
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2. Мариана Беде ПР консултантске 

услуге Смарт Маркетинг Кањижа 

Кањижани о Кањижи 500.000 

3. Панда Радио д.о.о. Кањижа  Звуци са Тисе 200.000 

4. Тисапартфест д.о.о.  Слике из живота општине Кањижа 2020. 1.580.000 

5. Фокс Медиа доо, производња, 

трговина и услуге Бечеј  

Правовремено информисање грађана 

општине Кањижа на мађарском језику 

200.000 

6. Удружење „Потиски Њуз“  Туристичка ризница Кањиже 100.000 

7. Дунав продукција Нови Сад Фокус на Кањижу 520.000 

 

II 

 Решење о расподели средстава објављује се на интернет страни општине Кањижа, на адреси 

www.kanjiza.rs и у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 Решење се доставља сваком учеснику конкурса у електронској форми. 

 

III 

 Учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог дужни су да без одлагања, а 

најкасније у року од 8 дана, доставе нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима (Образац 

1-2 Ревидирани буџет пројекта), односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 На расписан Конкурс за суфинансирање пројеката из области jавног информисања у 2020. години бр. 

400-71/2020-I благовремено је пристигло седамнаест пријава.  

 Комисија за избор пројеката у области јавног информисања након разматрања и оцене поднетих пријава 

на Јавни конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 

2020. години предложила је председнику општине као органу надлежном за доношење одлуке о расподели 

средстава из буџета општине Кањижа да подржи следеће пројекте:  

1. пројекат ХОНЕСТАС АГЕНЦИЈА ИМРЕ ШЕБЕШЋЕН ПР, МОРНАРСКА 33. НОВИ САД који је 

поднео благовремену и уредну пријаву на јавни конкурс под називом „УЧЕШЋЕ »ВАЈДАШАГ МА« У 

ЛОКАЛНОМ ИНФОРМИСАЊУ У ОПШТИНИ КАЊИЖА У 2020. ГОДИНИ“. Укупна вредност пројекта је 

500.000,00 динара, од тога сопствено учешће износи 100.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета 

Општине Кањижа износе 400.000,00 динара. Комисија сматра да је пројекат „УЧЕШЋЕ »ВАЈДАШАГ МА« У 

ЛОКАЛНОМ ИНФОРМИСАЊУ У ОПШТИНИ КАЊИЖА У 2020. ГОДИНИ“ у складу са наменом средстава из 

Јавног конкурса и да је у складу са оба критеријума из члана 18. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17) који у ставу 1. 

прописује критеријум: „мера у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања“, односно у ставу 2. који прописује критеријум: „мера пружања веће гаранције привржености 

професионалним и етичким медијским стандардима“. Пројекат је, у складу са чланом 18. став 2. тач. 1-4 и став 3. 

тач. 1. и 2. Правилника. Конкурсна комисија сматра да пројекат као целина доприноси развоју медијског 

плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању и у 

складу је са Законом о јавном информисању и медијима, што у потпуности одговара намени конкурса 

дефинисаној члану у 15. Закона о јавном информисању и медијима. По мишљењу Комисије, посебну вредност 

пројекту даје реалан допринос информисању на мађарском језику на порталу који је доступан свим 

припадницима те националне мањине у целом свету и доприноси остваривању, унапређивању и подизању 

квалитета информисања припадника националних мањина, и то истинитог, непристрасног, правовременог и 

потпуног 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. Национални савет мађарске националне мањине је подржао суфинансирање овог пројекта и 

позитивно оценио исти, те Комисија предлаже председнику општине Кањижа да се пројекат суфинансира из 

буџетских средстава општине Кањижа у износу од 400.000,00 динара. 

2. пројекат МАРИАНА БЕДЕ ПР КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ СМАРТ МАРКЕТИНГ КАЊИЖА, 

СВЕТОГ СТЕФАНА 6. КАЊИЖА, (медиј преко којег ће се реализовати пројекат: KANIZSAI ÚJSÁG), који је 

поднео благовремену и уредну пријаву на јавни конкурс под називом „КАЊИЖАНИ О КАЊИЖИ“. Укупна 

вредност пројекта је 1.623.592,00 динара, од тога сопствено учешће износи 690.000,00 динара, а средства за која 

се аплицира из буџета Општине Кањижа износе 933.592,00 динара. Комисија сматра да је пројекат „КАЊИЖАНИ 

О КАЊИЖИ“ у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и да је у складу са оба критеријума из члана 18. 

Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. 

гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17) који у ставу 1. прописује критеријум: „мера у којој је пројектна активност подобна 

да оствари јавни интерес у области јавног информисања“, односно у ставу 2. који прописује критеријум: „мера 

пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима“. Пројекат је, у 
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складу са чланом 18. став 2. тач. 1-4 и став 3. тач. 1. и 2. Правилника. Конкурсна комисија сматра да пројекат као 

целина доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном,  

правовременом и потпуном информисању и у складу је са Законом о јавном информисању и медијима, што у 

потпуности одговара намени конкурса дефинисаној члану у 15. Закона о јавном информисању и медијима. По 

мишљењу Комисије, посебну вредност пројекту даје реалан допринос информисању на језицима који су у 

службеној употреби на територији Општина Кањижа на порталу чији су садржаји доступни свим корисницима 

светске мреже, али и чињеница да је у фокусу пројекта и промоција новинарства у кругу грађана општине. 

Пројекат доприноси остваривању, унапређивању и подизању квалитета информисања припадника националних 

мањина, истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању на матерњем језику; очувању 

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

националних мањина које живе на територији општине Кањижа. Национални савет мађарске националне мањине 

је подржао суфинансирање овог пројекта и позитивно оценио исти, те Комисија предлаже председнику општине 

Кањижа да се пројекат суфинансира из буџетских средстава општине Кањижа у износу од 500.000,00 динара.  

3. пројекат привредног друштва ПАНДА РАДИО Д.О.О. КАЊИЖА, БОСАНСКА ББ. КАЊИЖА (медиј 

преко којег ће се реализовати пројекат: „ПАНДА РАДИО“), који је поднео благовремену и уредну пријаву на 

јавни конкурс под називом „ЗВУЦИ СА ТИСЕ“. Укупна вредност пројекта је 1.500.000,00 динара, од тога 

сопствено учешће износи 300.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета Општине Кањижа износе 

1.200.000,00 динара. Комисија сматра да је пројекат „ЗВУЦИ СА ТИСЕ“ у складу са наменом средстава из Јавног 

конкурса и да је у складу са оба критеријума из члана 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17) који у ставу 1. прописује 

критеријум: „мера у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања“, односно у ставу 2. који прописује критеријум: „мера пружања веће гаранције привржености 

професионалним и етичким медијским стандардима“. Пројекат је, у складу са чланом 18. став 2. тач. 1-4 и став 3. 

тач. 1. и 2. Правилника. Конкурсна комисија сматра да пројекат као целина доприноси развоју медијског 

плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању и у 

складу је са Законом о јавном информисању и медијима, што у потпуности одговара намени конкурса 

дефинисаној члану у 15. Закона о јавном информисању и медијима. По мишљењу Комисије, посебну вредност 

пројекту даје реалан допринос информисању на мађарском језику у јединој локалној радио станици која се 

фокусира пре свега на теме локалног карактера и доприноси остваривању, унапређивању и подизању квалитета 

информисања припадника националних мањина, истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном 

информисању на матерњем језику; очувању културног и језичког идентитета и подстицања стваралаштва у свим 

областима јавног живота припадника националне мањине који живе на територији општине Кањижа. 

Национални савет мађарске националне мањине је подржао суфинансирање овог пројекта и позитивно оценио 

исти, те Комисија предлаже председнику општине Кањижа да се пројекат суфинансира из буџетских средстава 

општине Кањижа у износу од 200.000,00 динара.  

4. пројекат привредног друштва ТИСАПАРТФЕСТ Д.О.О. КАЊИЖА, ЗАНАТЛИЈСКА 45. КАЊИЖА 

(медиј преко којег ће се реализовати пројекат: „INFO TV TISZAPART“), који је поднео благовремену и уредну 

пријаву на јавни конкурс под називом „СЛИКЕ ИЗ ЖИВОТА ОПШТИНЕ КАЊИЖА 2020“. Укупна вредност 

пројекта је 3.231.000,00 динара, од тога сопствено учешће износи 1.376.000,00 динара, а средства за која се 

аплицира из буџета Општине Кањижа износе 1.855.000,00 динара. Комисија сматра да је пројекат „СЛИКЕ ИЗ 

ЖИВОТА ОПШТИНЕ КАЊИЖА 2020“ у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и да је у складу са оба 

критеријума из члана 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области 

јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17) који у ставу 1. прописује критеријум: „мера у којој је 

пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања“, односно у ставу 2. који 

прописује критеријум: „мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским 

стандардима“. Пројекат је, у складу са чланом 18. став 2. тач. 1-4 и став 3. тач. 1. и 2. Правилника. Конкурсна 

комисија сматра да пројекат као целина доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и 

истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању и у складу је са Законом о јавном 

информисању и медијима, што у потпуности одговара намени конкурса дефинисаној члану у 15. Закона о јавном 

информисању и медијима. По мишљењу Комисије, посебну вредност пројекту даје реалан допринос 

информисању на језицима који су у службеној употреби на територији Општине Кањижа у јединој локалној 

телевизији која се као таква фокусира пре свега на теме локалног карактера и доприноси остваривању, 

унапређивању и подизању квалитета информисања припадника националних мањина, истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном информисању на матерњем језику; очувању културног и језичког 

идентитета и подстицања стваралаштва у свим областима јавног живота припадника националних мањина које 

живе на територији општине Кањижа. Национални савет мађарске националне мањине је подржао 

суфинансирање овог пројекта и позитивно оценио исти, те Комисија предлаже председнику општине Кањижа да 

се пројекат суфинансира из буџетских средстава општине Кањижа у износу од 1.580.000,00 динара. 

5. пројекат привредног друштва ФОКС МЕДИА ДОО. ПРОИЗВОДЊА, ТРГОВИНА И УСЛУГЕ БЕЧЕЈ, 

ЖИЛИНСКИ ЕНДРЕА 67. БЕЧЕЈ (медиј преко којег ће се реализовати пројекат: „ФОКС РАДИО“), који је поднео 

благовремену и уредну пријаву на јавни конкурс под називом „ПРАВОВРЕМЕНО ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА 
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ОПШТИНЕ КАЊИЖА НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ“. Укупна вредност пројекта је 1.017.000,00 динара, од тога 

сопствено учешће износи 207.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета Општине Кањижа износе 

810.000,00 динара. Комисија сматра да је пројекат „ПРАВОВРЕМЕНО ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА 

ОПШТИНЕ КАЊИЖА НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ“ у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и да је у 

складу са оба критеријума из члана 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса 

у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17) који у ставу 1. прописује критеријум: „мера у 

којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања“, односно у ставу 

2. који прописује критеријум: „мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким 

медијским стандардима“. Пројекат је, у складу са чланом 18. став 2. тач. 1-4 и став 3. тач. 1. и 2. Правилника. 

Конкурсна комисија сматра да пројекат као целина доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских 

права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању и у складу је са Законом о јавном 

информисању и медијима, што у потпуности одговара намени конкурса дефинисаној члану у 15. Закона о јавном 

информисању и медијима. По мишљењу Комисије, посебну вредност пројекту даје реалан допринос 

информисању на мађарском језику на таласима радија која емитује 24 часовни програм и фокусира се на теме из 

Потиског региона. Пројекат доприноси остваривању, унапређивању и подизању квалитета информисања 

припадника националних мањина, истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању на 

матерњем језику; очувању културног и језичког идентитета и подстицања стваралаштва у свим областима јавног 

живота припадника националних мањина које живе на територији општине Кањижа. Национални савет мађарске 

националне мањине је подржао суфинансирање овог пројекта и позитивно оценио исти, те Комисија предлаже 

председнику општине Кањижа да се пројекат суфинансира из буџетских средстава општине Кањижа у износу од 

200.000,00 динара. 

6. пројекат УДРУЖЕЊА „ПОТИСКИ ЊУЗ“, ВОЈЕ ГЛИГОРИНА 5. НОВИ КНЕЖЕВАЦ (медиј преко 

којег ће се реализовати пројекат: ПОРТАЛ „POTISKI NEWS“), који је поднео благовремену и уредну пријаву на 

јавни конкурс под називом „ТУРИСТИЧКА РИЗНИЦА КАЊИЖЕ“. Укупна вредност пројекта је 969.500,00 

динара, од тога сопствено учешће износи 283.500,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета Општине 

Кањижа износе 686.000,00 динара. Комисија сматра да је пројекат „ТУРИСТИЧКА РИЗНИЦА КАЊИЖЕ“ у 

складу са наменом средстава из Јавног конкурса и да је у складу са оба критеријума из члана 18. Правилника о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 

16/16 и 8/17) који у ставу 1. прописује критеријум: „мера у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни 

интерес у области јавног информисања“, односно у ставу 2. који прописује критеријум: „мера пружања веће 

гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима“. Пројекат је, у складу са чланом 

18. став 2. тач. 1-4 и став 3. тач. 1. и 2. Правилника. Конкурсна комисија сматра да пројекат као целина доприноси 

развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном 

информисању и у складу је са Законом о јавном информисању и медијима, што у потпуности одговара намени 

конкурса дефинисаној члану у 15. Закона о јавном информисању и медијима. По мишљењу Комисије, посебну 

вредност пројекту даје реалан допринос информисању на интернет страници која је доступна свим корисницима 

светске мреже. Пројекат пружа допринос развоју туризма уз подизање нивоа информисања јавности по свему у 

складу са тенденцијама државе на пољу промоције домаћег туризма. Пројекат се фокусира пре свега на 

туристичке ресурсе на територији општине Кањижа и доприноси остваривању, унапређивању и подизању 

квалитета информисања јавности, истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању. Савет 

мађарске националне мањине је подржао суфинансирање овог пројекта и позитивно оценио исти, те Комисија 

предлаже председнику општине Кањижа да се пројекат суфинансира из буџетских средстава општине Кањижа у 

износу од 100.000,00 динара. 

7. пројекат привредног друштва ДУНАВ ПРОДУКЦИЈА ДОО НОВИ САД, БРАЋЕ ЈОВАНДИЋ 11. 

НОВИ САД (медиј преко којег ће се реализовати пројекат: ЛИСТ ДНЕВНИК), који је поднео благовремену и 

уредну пријаву на јавни конкурс под називом „ФОКУС НА КАЊИЖУ“. Укупна вредност пројекта је 760.500,00 

динара, од тога сопствено учешће износи 166.500,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета Општине 

Кањижа износе 594.000,00 динара. Комисија сматра да је пројекат „ФОКУС НА КАЊИЖУ“ у складу са наменом 

средстава из Јавног конкурса и да је у складу са оба критеријума из члана 18. Правилника о суфинансирању 

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17) који 

у ставу 1. прописује критеријум: „мера у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области 

јавног информисања“, односно у ставу 2. који прописује критеријум: „мера пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима“. Пројекат је, у складу са чланом 18. став 2. 

тач. 1-4 и став 3. тач. 1. и 2. Правилника. Конкурсна комисија сматра да пројекат као целина доприноси развоју 

медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном 

информисању и у складу је са Законом о јавном информисању и медијима, што у потпуности одговара намени 

конкурса дефинисаној члану у 15. Закона о јавном информисању и медијима. По мишљењу Комисије, посебну 

вредност пројекту даје реалан допринос информисању у дневном листу на српском језику која се фокусира не 

теме из Војводине. Пројекат пружа допринос повећању осећаја припадности заједници код младих у општини 

Кањижа и повећању мотивације грађана Кањиже да се активно укључе у живот заједнице. Пројекат доприноси 

остваривању, унапређивању и подизању квалитета информисања јавности, истинитом, непристрасном, 
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правовременом и потпуном информисању, али и промоцији истраживачког новинарства. Савет мађарске 

националне мањине је подржао суфинансирање овог пројекта и позитивно оценио исти, те Комисија предлаже 

председнику општине Кањижа да се пројекат суфинансира из буџетских средстава општине Кањижа у износу од 

520.000,00 динара. 

 На основу изнетог сагласно одредбама члана 25. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области информисања, одлучено је као у диспозитиву решења. 

 Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега није 

дозвољена жалба, већ се може тужбом покренути управни спор пред надлежним управним судом, у року од 30 

дана од дана пријема решења.  

 

 

Председник општине 

                          Роберт Фејстамер с.р. 
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