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Република Србија - АП Војводина
Општина Мали Иђош
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-48-1/2019-01
Дана: 03.10.2019. године
Мали Иђош
На основу члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник
РС“, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење), Правилника о суфинансирању
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени
гласник РС“, бр. 16/2016 и 8/2017), члана 15. став 1. тачка 10. Статута општине Мали Иђош
(„Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 07/19), Одлуке о буџету општине Мали Иђош за
2019. годину („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 30/18)и измена и допуна Одлуке о
буџету општине Мали Иђош за 2019. годину („Службени лист општине Мали Иђош”, бр.
3/19, 7/19, 18/19 и 24/19), Општинско веће општине Мали Иђош, доноси
ОДЛУКУ
о расписивању јавног конкурса за суфинансирање проjеката производње медијских
садржаја из области jавног информисања на територији општине Мали Иђош у 2019.
години
Члан 1.
Расписује се конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из
области jавног информисања на територији општине Мали Иђош у 2019. години.
Члан 2.
Износ средстава којим ће се суфинансирати пројекти производње медијских садржаја из
области jавног информисања на територији општине Мали Иђош у 2019. години је
3.000.000,00 динара, а опредељен је Одлуком о буџету општине Мали Иђош за 2019. годину
(„Службени лист општине Мали Иђош“ број 30/18)и измена и допуна Одлуке о буџету
општине Мали Иђош за 2019. годину („Службени лист општине Мали Иђош”, бр. 3/19, 7/19,
18/19 и 24/19).
Члан 3.
Саставни део ове Одлуке чини Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских
садржаја из области jавног информисања на територији општине Мали Иђош у 2019. години.
Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________
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На основу чл. 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр.
83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи
бр. 401-00-00118/2019-01/2 од 29.08.2019, чланова 87 и 95-97. Уредбе о правилима за доделу
државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13,97/13 и 119/14),
Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16 и 8/17), члана 15. став 1. тачка 10. Статута
општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 07/19), Одлуке о буџету
општине Мали Иђош за 2019. годину („Службени лист општине Мали Иђош”, бр. 30/18) и
измена и допуна Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2019. годину („Службени лист
општине Мали Иђош”, бр. 3/19, 7/19, 18/19 и 24/19) Општинско веће општине Мали Иђош
расписује
КОНКУРС
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног
информисања на територији општине Мали Иђош у 2019.години
I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС
Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног
информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном
информисању свих грађана општине Мали Иђош; подизању квалитета информисања особа
са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права
и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и
заштити деце и развоју 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 општине Мали Иђош за информацијама и садржајима из свих области
живота, без дискриминације.
Средства опредељена за овај Конкурс износе 3.000.000,00 динара.
Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 100.000,00 динара, а
највећи износ средстава по пројекту је 1.200.000,00 динара.
Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане
медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање
највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем штампаних медија,
на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са чланом 95-97 Уредбе
о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10, 100/11, 91/12,
37/13,97/13 и 119/14), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis
државна помоћ).
Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за
телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.
Конкурс се расписује за спровођење пројеката чија реализација траје до 31.12.2019. године.
II ПРАВО УЧЕШЋА
На конкурсу може учествовати:
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1. Издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија у Агенцији за привредне
регистре, уколико се медијски садржај емитује/дистрибуира на територији општине
Мали Иђош;
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 и емитује се на територији општине Мали
Иђош.
Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.
Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства
намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и у прописаној
форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, као и лица за која
се утврди да су средства ненаменски трошилa.
Право учешћа на Конкурсу немају лица којима је додељена државна помоћ мале вредности
(de minimis), а чији укупан износ у текућој и претходне две календарске године прелази
23.000.000,00 динара.
Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.
Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.
Учесник конкурса не може да ангажује друго правно лице или предузетника да реализује
пројекат уместо учесника на конкурсу.
Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена
пројектном суфинансирањуу 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 за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за
штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, односно 50% вредности
пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију.
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:
1.1. Значај пројекта са становишта:остваривања јавног интереса у области јавног
информисања;остваривање намене конкурса;усклађености пројекта са реалним проблемима,
потребама и приоритетима циљних група;идентификованих и јасно дефинисаних потреба
циљних група;заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког
приступа.
1.2. Утицај и изводљивост са становишта:усклађености планираних активности са циљевима,
очекиваним резултатима и потребама циљних група;степена утицаја пројекта на квалитет
информисања циљне групе;мерљивости индикатора који омогућавају прећење реализације
пројекта;разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;степена развојне и
финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се
оконча подршка).
1.3. Капацитети са становишта:степена организационих и управљачких способности
предлагача пројекта;неопходних ресурса за реализацију пројекта;стручних и
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професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и
активностима пројекта.
1.4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:прецизности и разрађености буџета
пројекта,
који
показује
усклађеност
предвиђеног
трошка
са
пројектним
активностима;економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне
активности.
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 (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске
медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);
2.2. Доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују
да се сличан случај неће поновити.
Ближи критеријуми за оцењивање пројеката су:
1. Да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији
општине Мали Иђош на језицима коју си у службеној употреби на територији
општине Мали Иђош;
2. Мера у којој пројекат доприноси очувању српског националног и културног
идентитета и jезика;
3. Актуелност теме и доступност већем броју корисника;
4. Мера у којој пројекат доприноси бољој информисаности припадника националних
мањина;
5. Мера у којој пројекат доприноси бољој информисаности особа са инвалидитетом;
6. Мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаjа и равноправности
одређених друштвених група: малолетника, жена, старих, економски и сoцијално
угрожених друштвених група, припадника ЛГБТ популације, итд.;
7. Мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености и родне
равноправности.
IV ДОКУМЕНТАЦИЈA
Учесник конкурса је обавезан да достави:
1. Попуњен и оверен пријавни Образац 1 за учешће на конкурсу, у трипримерка.
Образац се преузима са сајта општине Мали Иђош www.maliidjos.rs.
• Образац 1 – пријава: попуњен предлог пројекта и
• Образац 1 – табела: попуњен буџет пројекта.
2. Копије следећих докумената у једном примерку:
• Решење о регистрациjи правног лица или предузетника у одговарајућем регистру;
• Решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне
регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и
медијима (у обзир се неће узимати решење о регистрацији из Регистра јавних
гласила у Агенцији за привредне регистре);
• Потврда о пореском идентификационом броју – ПИБ-у;
• Потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у
принудној наплати (да нема блокиран рачун);
• Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за
електронске медије;
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Оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити
емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике
који се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за
продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
Оверен доказ о емитовању радио или/и телевизијског програма, односно
дистрибуцији штампаног медија на територији општине Мали Иђош.
Потписана изјава учесника на конкурсу да му нису изречене мере од стране
држаних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину
дана, због кршења професионалних и етичких стандарда;
Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да су након изрицања казни или
мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити;
Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат
већ додељена државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) у
текућој фискалној години и у претходне две фискалне године, односно државна
помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за штампане медије, радио,
интернет медије и новинске агенције;
Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат
већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за
производњу медијских садржаја за телевизију;
Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику већ додељена
државна помоћ мале вредности (de minimis) чији укупан износ у текућој и
претходне две календарске године прелази 23.000.000,00 динара.
Визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина,
џингл и сл).
V РОКОВИ

Пријаве на конкурсподносе се у року од 15данаодданаобjављивања Конкурса удневном
листу „Дневник“. Датум објављивања Конкурса биће објављен на сајту општине Мали
Иђош.
Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 60 дана од дана закључења
конкурса.
VI НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА
Конкурс и Образац за пријаву обjављују се на сајту општине Мали Иђош, www.maliidjos.rs,
где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.
Пријаве слати:
• у штампаном облику, у затвореној коверти поштом на адресу: Општина Мали Иђош,
Главна 32, 24321 Мали Иђош, са назнаком „Конкурс Јавно информисање 2019. – НЕ
ОТВАРАТИ“
• и Образац 1 (пријава и буџет) у електронском облику на е-пошту
opstina.maliidos@gmail.com, са насловом „Конкурс Јавно информисање 2019.“
Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.
Конкурсни материјал се не враћа.
VII ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ
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Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума
расписивања конкурса да предложе чланове конкурсне комисије. Уз предлог за члана
комисије, прилаже се и доказ о регистрацији удружења у Регистру удружења.
Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије, да писаним
путем предложе своје чланство у комисији. Уз предлог за члана комисије потребно је
доставити и кратке биографије.
Предлози за чланове комисије достављају се у року од 15 дана од дана објављивања
Конкурса у дневном листу „Дневник“.
Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу
са правилима о борби против корупције.
Комисија ће бити састављена од три члана.
Предлоге слати поштом на адресу: Општина Мали Иђош, Главна 32, 24321 Мали Иђош, са
назнаком „Конкурс Јавно информисање 2019. – предлог за члана Комисије“ или електронски
на е-пошту: opstina.maliidos@gmail.com са насловом „Конкурс Јавно информисање 2019. –
предлог за члана Комисије“.
VIII ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет
страници општине Мали Иђош www.maliidjos.rs, и достављено свим учесницима конкурса у
електронској форми.
Кориснику средстава неће бити дозвољено да закључи уговор уколико му рачун буде у
блокади, односно неће му се пренети средства на рачун уколико му рачун буде блокиран
након закључења уговора.
Одобрена средства се корисницима исплаћују у складу са могућностима буџета.
Корисник средстава је дужан да достави извештај о реализацији пројекта (финансијски и
наративни) у року од 30 дана од завршетка пројекта, односно најкасније до 30.01.2020.
године, на попуњеном и овереном Обрасцу 2 који се доставља у штампаном и електронском
облику,материјални доказ о реализацији и дистрибуцији односно емитовању и финансијску
документацију. Образац се преузима са сајта општине Мали Иђош www.maliidjos.rs.
Додатне информациjе се могу добити радним данима од 8 до 12 часова на телефон: 024/730010.
Република Србија – АП Војводина
Општина Мали Иђош
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Бр.: 06-48-2/2019-01
Дана: 03.10. 2019. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________
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219.
На основу члана 53. Закона о правобранилаштву („Службени гласник Републике
Србије“, број 55/14), члана 89. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине
Мали Иђош“ број 07/2019) и члана 10. Одлуке о општинском правобранилаштву општине
Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, број 39/2016), Општинско веће
општине Мали Иђош на седници дана 03.10.2019. године доноси следеће

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА
ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

I
За општинског правобраниоца општине Мали Иђош поставља се Драган Божовић,
дипломирани правник са положеним правосудним испитом из Ловћенца.
II
Општински правобраниоц се поставља на мандатни период од 5 година од дана
постављења.
III
Ово решење објавити у „ Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-48-3/2019-01
Дана: 03.10.2019. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

220.
На основу члана 38. Закона о правима пацијената („Службени гласник Републике Србије“,
број 45/2013) и члана 64. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали
Иђош“ број 07/2019) Општинско веће општине Мали Иђош на седници одржаној дана
03.10.2019. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ САВЕТНИКА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА У ОПШТИНИ
МАЛИ ИЂОШ
I
Разрешава се Саветник за заштиту права пацијената Зоран Пустахија, дипломирани
правник са положеним правосудним испитом из Бачке Тополе.
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II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-48-4/2019-01
Дана: 03.10.2019. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

221.
На основу члана 38. Закона о правима пацијената („Службени гласник Републике
Србије“, број 45/2013) и члана 64. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине
Мали Иђош“ број 07/2019) Општинско веће општине Мали Иђош на седници одржаној дана
03.10.2019. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ САВЕТНИКА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА У
ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ
I
Одређује се за Саветника за заштиту права пацијената Данило Дабовић,
дипломирани правник са положеним правосудним испитом из Ловћенца.
II
Саветник за заштиту права пацијената обавља послове заштите права пацијената по
поднетим приговорима и пружа потребне информације и савете у вези са правима пацијената
приликом коришћења здравствене заштите у Општини Мали Иђош у складу са законом и
правилником.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-48-5/2019-01
Дана: 03.10.2019. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

222.
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 03.10.2019. године доноси:
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ЗАКЉУЧАК O РЕАЛИЗАЦИЈИ
ИНВЕСТИВИЈЕ У КОЈОЈ ЈЕ ОПРЕДЕЉЕН ИЗНОС
ИЗ СОПСТВЕНОГ УЧЕШЋА
Члан 1.
Општинско веће општине Мали Иђош даје сагласност за реализацију инвестиције у
којој је опредељен износ из сопственог учешћа. Предмет се односи на изградњу, опремање и
повезивање Б-1 у централном водоводном систему насеља Мали Иђош у износу од
1.439.499,82 динара.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-48-6/2019-01
Дана: 03.10.2019. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

223.
На основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) Општинко веће општине Мали Иђош на седници одржаној
дана 03.10.2019. године доноси
Одлуку о усвајању измене Плана јавних набавки за 2019.-у годину
Члан 1.
Усваја се седма измена Плана јавних набавки за 2019. годину, заведена под бројем 404-18/2019-01.
План јавних набавки за 2019-у годину заведен под бројем 404-1-1/2019-01, усвојен је
одлуком о усвајању плана јавних набавки за 2019-у годину, дана 13.02.2019.године.
Прва измена број 404-1-2/2019-01 је усвојена дана 10.04.2019.год.;
Друга измена број 404-1-3/2019-01 је усвојена дана 17.05.2019.год.;
Трећа измена број 404-1-4/2019-01 је усвојена дана 19.06.2019.год.;
Четврта измена број 404-1-5/2019-01 је усвојена дана 28.06.2019.год.;
Пета измена број 404-1-6/2019-01 је усвојена дана 10.07.2019.год.;
Шеста измена број 404-1-7/2019-01 је усвојена дана 30.07.2019.год.;
Члан 2.
Промене у Плану јавних набавки за 2019-у годину вршене су на основу и у складу са
одлуком о усвајању ребаланса буџета број 06-45-1/2019-02 од 27.09.2019.год
Члан 3.
Ова Одлука се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Број 25.
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Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-48-7/2019-01
Дана: 03.10.2019. године
Мали Иђош

Година 2019.

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________
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217.
Szerb Köztársaság-Vajdaság AT
Kishegyes község
Községi tanács
Szám: 06-48-1/2019-01
Kelt: 2019.10.03-án
Kishegyes
A köztájékoztatásról és médiumokról szóló törvény 18. és 19. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye,
83/2014, 58/2015 és 12/2016 szám – hiteles értelmezés), a köztájékoztatás területén fennálló
közérdek megvalósítására irányuló projektumok társtámogatásáról szóló szabályzat (SZK
Hivatalos Közlönye, 16/2016 és 8/2017szám), Kishegyes község Statútumának 15. szakasza 1.
bekezdése 10. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 07/19 sz.), Kishegyes község 2019. évi
költségvetéséről szóló határozat (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 30/18 sz.) és Kishegyes
község 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló határozat (Kishegyes Község Hivatalos
Lapja, 3/19, 7/19, 18/19 és 24/19 sz.) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa meghozza a
következő
HATÁROZATOT
a köztájékoztatás területéről való médiatartalmak gyártását célzó projektumok 2019.
évi társtámogatására irányuló pályázat kiírásáról Kishegyes község területn
1. szakasz
Kiírjuk a köztájékoztatás területéről való médiatartalmak gyártását célzó projektumok 2019. évi
társtámogatására irányuló pályázatot Kishegyes község területén.
2. szakasz
A jelen pályázatra szánt eszközök összege 3.000.000,00 dinár, Kishegyes község 2019. évi
költségvetéséről szóló határozata (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 30/18 sz.) és Kishegyes
község 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló határozata (Kishegyes Község Hivatalos
Lapja, 3/19, 7/19, 18/19 és 24/19 sz.) szerint.
3. szakasz
A jelen határozat szerves része a köztájékoztatás területéről való médiatartalmak gyártását célzó
projektumok 2019. évi társtámogatására irányuló pályázat Kishegyes község területén.
Marko Lazić, s.k.
KT elnöke
____________________ . ____________________

218.
A köztájékoztatásról és médiumokról szóló törvény 19. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 83/14,
58/15 és 12/16 szám – hiteles értelmezés), az állami támogatásokat ellenőrző bizottság 2019.08.29-
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i, 401-00-00118/2019-01/2 sz. végzése, az állami támogatások odaítélésének szabályairól szóló
rendelet 87. és 95-97. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 13/10,100/11, 91/12, 37/13,97/13 és
119/14 sz.), a köztájékoztatás területén fennálló közérdek megvalósítására irányuló projektumok
társtámogatásáról szóló szabályzat (SZK Hivatalos Közlönye, 16/16 és 8/17szám), Kishegyes
község Statútumának 15. szakasza 1. bekezdése 10. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja,
07/19 sz.), Kishegyes község 2019. évi költségvetéséről szóló határozat (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja, 30/18 sz.) és Kishegyes község 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló
határozat (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 3/19, 7/19, 18/19 és 24/19 sz.) alapján, Kishegyes
község Községi tanácsa kiírja az alábbi
PÁLYÁZATOT
a köztájékoztatás területéről való médiatartalmak gyártását célzó projektumok 2019. évi
társtámogatására
I.

AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE ÉS ÖSSZEGE

A pályázatot olyan, köztájékoztatás területéről való médiatartalmak gyártásának társtámogatása
érdekében írjuk ki, amelyek hozzájárulnak Kishegyes község polgárainak hiteles, pártatlan,
időbeli és teljes mértékű tájékoztatásához; fogyatékkal élő személyek és egyéb kisebbségi
csoportok tájékoztatása minőségének javításához; az emberi jogok és demokrácia védelméhez és
fejlesztéséhez; jog- és szociális állam előmozdításához; a szabad személyiségfejlődéshez és
gyermekvédelmehez, valamint a kulturális és művészeti alkotókészség fejlesztéséhez; az oktatás
fejlesztéséhez, beleértve a médiumokban való jártasságot, mint az oktatási rendszer eleme; a
tudományok, sport és testnevelés fejlesztéséhez; a környezetvédelemhez és egészségvédelemhez;
a médiumokat és az újságírást illető szakmaiság, valamint az egyéb médiatartalmak
előmozdításához, melyek hozzájárulnak Kishegyes község polgárainak a tájékoztatás és az élet
minden területét érintő médiatartalmak iránti szükségleteinek kielégítéséhez, diszkrimináció
nélkül.
A jelen pályázatra szánt eszközök összege 3.000.000,00 dinár.
A legkevesebb megengedett összeg 100.000,00 dinár projektenként, a legmagasabb összeg pedig
1.200.000,00 dinár projektenként.
A nyomtatott médiumokra, rádióra, internetes médiumokra és hírügynökségekre vonatkozó
médiatartalmak gyártását célzó projektekre irányuló pályázat résztvevője a projekt értékének
legfeljebb 80%-ára kérelmezheti a társtámogatást. A nyomtatott médián, rádión és internetes
oldalakon keresztül megvalósítandó projektekre az eszközök az állami támogatások odaítélésére
irányuló szabályokról szóló rendelet 95-97. szakaszával összhangban (SZK Hivatalos Közlönye,
13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 és 119/14 sz.) kerülnek odaítélésre, illetve a csekély összegű
állami támogatásokra vonatkozó szabályok szerint (de minimis állami támogatás).
A televízióra vonatkozó médiatartalmak gyártását célzó projektekre irányuló pályázat résztvevője
a projekt értékének legfeljebb 50%-ára kérelmezheti a társtámogatást.
A pályázat azon projektekre vonatkozik, amelyek megvalósítása 2019. december 31-ig tart.
II.

RÉSZVÉTELI JOG

A pályázaton való részvétel joga megillet:
1. minden olyan kiadóházat, mely médiumát bejegyezték a Мédiumok jegyzékébe a Gazdasági
Nyilvántartások Ügynökségénél, amennyiben a médiatartalmat Kishegyes község területén adják
ki/szolgáltatják;
2. minden olyan jogi személyt, illetve vállalkozót, aki médiatartalmak gyártásával foglalkozik, aki
mellékeli annak bizonyítékát, miszerint a társtámogatott médiatartalom olyan médiumon keresztül
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kerül megvalósításra, amely szerepel a Médiumok jegyzékében, és Kishegyes község területén
adják ki/sugározzák;
A pályázaton való részvétel joga nem illeti meg a közbevételekből támogatott kiadókat.
A pályázaton való részvétel joga nem illeti meg azon személyeket, akik az előző időszakban
eszközöket kaptak projektumok társtámogatására, azonban nem nyújtották be idejekorán és előírt
formában a leíró jellegű és pénzügyi jelentést a programok, illetve projektumok megvalósításáról,
illetve azok a személyek sem, akik nem célirányosan költötték el az eszközöket.
A pályázaton nem vehetnek részt azok a személyek, akik csekély értékű (de minimis) állami
támogatásban részesültek, és amely összértéke a folyó és az elmúlt két naptári évben meghaladja a
23.000.000,00 dinárt.
A pályázat résztvevője csak egy projektummal pályázhat. Amennyiben a kiadóház több
médiumot üzemeltet, a pályázaton minden médiumra vonatkozóan egy projektummal vehet részt.
A pályázat résztvevője nem alkalmazhat más jogi személyt vagy vállalkozót, hogy a pályázaton
résztvevő helyett megvalósítsa a projektet.
Az a pályázati résztvevő, aki a folyó naptári évben már használt köztéjákoztatási területű projekt
társtámogatására irányuló eszközöket, köztársasági, tartományi vagy helyi szinten, abban az évben
még egyszer részt vehet az ugyanazon projekt társtámogatására irányuló pályázaton, annyi
összegben, amely a már kapott eszközökkel együtt nem haladja meg a nyomtatott médiumokra,
rádióra, internetes médiumokra és hírügynökségekre vonatkozó médiatartalmak gyártását célzó
projektek értékének 80%-át, illetve a televízióra vonatkozó médiatartalmak gyártását célzó
projektek értékének 50%-át.
III.

A PROJEKTUMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK KRITÉRIUMAI

A projektumok értékelésének alapvető mércéi:
1. Az előirányzott projektumtevékenységgel mennyire érvényesíthető a tömegtájékoztatási
közérdek:
1.1. A projektum jelentősége a következő szempontokból: a közérdek megvalósítása a
tömegtájékoztatás területén; a pályázat rendeltetésének megvalósítása; a projektum
összehangoltsága a célcsoport problémáival, szükségletetivel és prioritásaival; a célcsoportok
identifikált és világosan megfogalmazott szükségletei; innovatív elemek és kutatójellegű újságírói
hozzáállás jelenléte a projektumban.
1.2. A hatás és kivitelezhetőség szempontjából: a tervezett aktivitások összehangoltsága a
célokkal, a várt eredményekkel és a célcsoportok szükségleteivel; a projektum hatásának foka a
célcsoport tájékoztatásának minőségére; a projektum megvalósításának megfigyelését lehetővé
tevő indikátorok mérhetősége; a projektum megvalósítási tervének kidolgozottsága és
kivitelezhetősége; a projektum fejlesztési és pénzügyi fenntarthatóságának foka (a projektum
pozitív hatásai folyatódnak a támogatás bejezése után is).
1.3. Kapacitás szempontjából: a projektum javaslójának szervezési és irányítói képességeinek
foka; a projektum megvalósításához szükséges erőforrások; a projektum javaslójának szakmai és
professzionális referenciái, amelyek megfelelnek a projektum javasolt céljainak és aktivitásainak.
1.4. Költségvetés és a költségek igazoltságának szempontjából: a projektum költségvetésének
precizitása és kidolgozottsága, amely a projektumtevékenységek előirányzott költségeinek
összehangoltságát mutatja; a költségvetés-javaslat gazdasági igazoltsága a célhoz és a
projektumtevékenységekhez viszonyítva.
2.Milyen mértékben szavatolja a szakmai és az etikai médiaszabványokhoz való ragaszkodást:
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2.1. A pályázat résztvevője ellen állami szervek, szabályozó testületek vagy önszabályozó
testületek
az elmúlt egy évben szabtak-e ki intézkedést a szakmai és etikai szabványok megsértése miatt (az
adatokat a szakszolgálat szerzi be az elektronikus médiumok szabályozó testületétől, de a
sajtótanácstól a nyomtatott és online médiumokra);
2.2 Arra vonatkozó bizonyítékot, hogy a büntetés vagy intézkedés kiszabása után foganatosítottake olyan intézkedéseket, amelyek garantálják, hogy hasonló eset többé nem fordul elő.

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

7.

A pályázat pontosabb mércéi:
a projektumnak kiemelt jelentőségűnek kell lenni Kishegyes község tömegtájékoztatása
szempontjából, Kishegyes község területén hivatalos használatban lévő nyelveken;
annak mértéke, hogy a projektum mennyire járul hozzá a nemzeti és kulturális identitás,
valamint a nyelv megóvásához;
a téma aktualitása és hozzáférhetőség a használók többsége számára,
annak mértéke, hogy a projektum mennyire járul hozzá a nemzeti kisebbégekhez tartozók
informálásához;
annak mértéke, hogy a projektum mennyire járul hozzá a fogyatékkal élők informálásához;
annak mértéke, hogy a projektum mennyire járul hozzá bizonyos társadalmi csoportok
helyzetének és egyenjogúságának előmozdításához: kiskorúak, nők, idős személyek,
gazdaságilag és szociálisan veszélyeztetett társadalmi csoportok, LMBT populációhoz
tartozók, stb.;
annak mértéke, hogy a projektum mennyire járul hozzá a médiaműveltség és a nemi
egyenjogúság előmozdításához.
IV. DOKUMENTUMOK

A pályázat résztvevője köteles a következőket benyújtani:
1.Az 1. számú űrlapot hitelesítve és kitöltve három példányban átadni. Az űrlapot Kishegyes
község hivatalos honlapjáról lehet letölteni www.maliidjos.rs.
• 1. sz. űrlap-jelentkezés: kitöltött programjavaslat és
• 1. sz. űrlap-táblázat: kitöltött projekt-költségvetés.

2.A következő dokumentumok fénymásolata egy példányban:
• Jogi személy vagy vállalkozó megfelelő nyilvántartásban való nyilvántartásáról szóló
végzés;
•

•

Végzés a média-nyilvántartásba, illetve a Gazdasági Jegyzékek Ügynökségénél vezetett
tömegtájékoztatási eszközök jegyzékébe való bejegyzésről, A tömegtájékoztatásról és a
médiáról szóló törvénnyel összhangban bejegyzett adatokkal (nem vesszük figyelembe a
Gazdasági Jegyzékek Ügynökségének Tömegtájékoztatási Eszköznyilvántartásának
végzéseit);
Adóazonosító jelről (PIB) szóló bizonylat;
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A Szerb Nemzeti Bank által kiadott bizonylat arról, hogy ellene nem indítottak kényszermegfizíettetési eljárást (hogy számláját nem zárolták);
Engedély a radió- és/vagy TV-műsor műsorszórásáról, amit a reguláró szerv adott ki;
A média vagy médiumok hitelesített nyilatkozata/jóváhagyása arról, hogy a
programtartalmakat vetítik/közzéteszik abban a médiában (csak a TV- és rádióműsort
gyártó jogi személyek és vállalkozók számára kötelező, akik regisztráltak a TV, rádió
programjának produkciójára);
Hitelesített bizonyíték a rádió- vagy/ és tévéprogram sugárzásáról, illetve nyomtatott
médium Kishegyes község területén történő forgalmazásáról;
A pályázaton résztvevő aláírt nyilatkozata, miszerint nincs ellene kiaszabott intézkedés
állami szervek, szabályozó testületek vagy önszabályozó testületek részéről az elmúlt egy
évben, szakmai és etikai szabványok megsértése miatt;
A pályázaton résztvevő aláírt nyilatkozata, miszerint a büntetés vagy intézkedés kiszabását
követően olyan intézkedések foganatosítottak, amelyek szavatolják a hasonló helyzetek
megismétlődését;
A pályázaton résztvevő aláírt nyilatkozata, hogy ugyanarra a projektumra kapott-e már
csekély értékű állami segélyt (de minimis állami segély) a folyó költségvetési évben, és az
elző két költségvetési évben, illetve állami támogatást a folyó költségvetési évben, és
milyen alapon a nyomtatott sajtónak, rádiónak, internetes oldalnak és hírügynökségnek.
A résztvevő aláírt nyilatkozata a pályázaton arról, hogy ugyanarra a projektumra kapott-e
már állami támogatást a folyó költségvetési évben, és milyen alapon televíziós
médiatartalom előállítására;
A pályázaton résztvevő aláírt nyilatkozata, hogy kapott-e már olyan csekély értékű állami
támogatást (de minimis), amely összértéke a folyó és az elző két naptári évben meghaladja
a 23.000.000,00 dinárt.
A javasolt médiatartalom vizuális bemutatása (filmelőzetes, újságpéldány, főcímdal és
hasonló).
V. HATÁRIDŐK

A pályázati jelentkezéseket a nyilvános felhívásnak a Dnevnik című napilapban való
megjelenésétől számított 15 napos határidőn belül kell beterjeszteni. A pályázat megjelenési
dátumát közzéteszik Kishegyes község honlapján.
Az eszközök odaítéléséről szóló határozatot legkésőbb a pályázat lezártától számított 60 napos
határidőn belül kell meghozni.
VI.

JELETKEZÉSI MÓD

A pályázatot és a jelentkezési űrlapot Kishegyes község hivatalos honlapján teszik közzé,
www.maliidjos.rs, ahol elérhetőek lesznek és fennmaradnak a pályázat ideje alatt.
A jelentkezéseket a következő címre kell küldeni:
• nyomtatott formában, lezárt borítékban: Kishegyes község, Fő utca 32., 24321 Kishegyes,
Köztájékoztatási pályázat 2019 megjelöléssel-NEM FELNYITNI
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1. sz. Űrlap (jelentkezés és költségvetés) elektronikus úton az opstina.maliidos@gmail.com
e-mail címre, Köztájékoztatási pályázat 2019 megjelöléssel.
Az előírt határidőn túl, illetve a nem jó űrlapon beterjesztett jelentkezéseket nem veszik
figyelembe.
A pályázati dokumentációt nem adják vissza.
VII. FELHÍVÁS A BIZOTTSÁG MUNKÁJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

Felkérjük a pályázat kiírása előtt legalább három évvel bejegyzett újságíró és médiaegyesületeket
arra, hogy tegyenek javaslatot a pályázati bizottság tagjainak személyére vonatkozóan. A
bizottsági tag javaslata mellé mellékelik a bizonyítékot az egyesületnek az Egyesületek jegyzékébe
való bejegyzéséről.
Felkérjük az érdekelt médiaszakembereket, akik szeretnének részt venni a bizottság munkájában,
hogy írásos formában javasolják tagságukat bizottsági tagnak. A Bizottság tagjaira vonatkozó
javaslatok mellé mellékelni kell az adott személyek rövid életrajzát is.
Az egyesületek és az egyes személyek a bizottság tagjára vonatkozó javaslataikat a pályázati
felhívásnak a Dnevnik című napilapban való megjelenésétől számított 15 napos határidőn belül
terjeszthetik be.
A javasolt személyek a korrupcióellenes küzdelem szabályaival összhangban nem lehetnek
érdekellentétben, nem tölthetnek be közéleti tisztséget.
A bizottság három tagból fog állni.
A javaslatokat postai úton a következő címre várjuk: Kishegyes község, Fő u. 32., Kishegyes,
Köztájékoztatási pályázat 2019 megjelöléssel-bizottsági tag javaslata, vagy elektronikus úton a:
opstina.maliidos@gmail.com e-mail címre, Köztájékoztatási pályázat 2019 megjelölésselbizottsági tag javaslata.
VIII. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Az eszközelosztásról szóló végzés megjelenik Kishegyes község honlapján www.maliidjos.rs, és
továbbítva lesz minden résztvevőnek elektronikus formában.
Az eszközfelhasználó nem kötheti meg a szerződést, amennyiben zárolt a számlája, illetve nem
utalják át a számlájára az eszközöket, amennyiben zárolják a számláját a szerződés megkötését
követően.
A jóváhagyott eszközök a költségvetési lehetőségek szerint kerülnek kifizetésre a felhasználók
részére.
Az eszközfelhasználó köteles elküldeni a projekt megvalósításáról szóló jelentést (pénzügyi és
leíró) a projekt lezártától számított 30 napon belül, illetve legkésőbb 2020. január 30-ig, kitöltött és
hitelesített, 2. sz. űrlapon, amelyet nyomtatott és elektronikus formában is el kell küldeni, a
megvalósításról és sugárzásról szóló anyagi bizonyítékot, valamint a pénzügyi dokumentációt. Az
űrlap letölthető Kishegyes község honlapjáról www.maliidjos.rs.
További információ a 024/730-010-es telefonszámon kapható munkanapokon 8-12 óráig.
Szerb Köztársaság-Vajdaság AT
Kishegyes község
Községi tanács
Szám: 06-48-2/2019-01

Marko Lazić, s.k.
KT elnöke
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219.
Az ügyészségről szóló törvény 53. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 55/14 szám),
Kishegyes község Statútumának 89. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 07/2019 szám)
és Kishegyes község községi vagyonjogi ügyészségéről szóló határozat 10. szakasza (Kishegyes
Község Hivatalos Lapja, 39/2016 sz.) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa a 2019. október
3-án megtarttott ülésén meghozza a következő
VÉGZÉST
KISHEGYES KÖZSÉG KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZE
TISZTSÉGBE HELYEZÉSÉRŐL
I.
Kishegyes község községi vagyonjogi ügyészi tisztségébe helyezzük a szeghegyi Dragan Božović,
igazságügyi vizsgával rendelkező okleveles jogászt.
II.
A községi vagyonjogi ügyész tisztségbe helyezése 5 éves megbízatási időszakra szól, a tisztségbe
helyezés napjától számítva.
III.
A végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi tanács
Szám:06-48-3/2019-01
Kelt:2019.10.03-án
Kishegyes

Marko Lazić, s. k.
Községi tanács elnöke

____________________ . ____________________

220.
A páciensek jogainak védelméről szóló törvény 38. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 45/2013
sz.) és Kishegyes község Statútumának 64. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 07/2019
sz.) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa a 2019. október 3-án megtartott ülésén meghozza a
következő
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VÉGZÉST
A PÁCIENSEK JOGVÉDELMI TANÁCSOSÁNAK FELMENTÉSÉRŐL KISHEGYES
KÖZSÉGBEN
I.
Felmentjük a topolyai Zoran Pustahija, igazságügyi vizsgával rendelkező okleveles jogászt
a páciensek jogvédelmi tanácsosi tisztsége alól.
II.
A jelen végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi tanács
Szám: 06-48-4/2019-01
Kelt: 2019.10.03-án
Kishegyes

Marko Lazić, s. k.
KT elnöke

____________________ . ____________________

221.
A páciensek jogainak védelméről szóló törvény 38. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 45/2013
sz.) és Kishegyes község Statútumának 64. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 07/2019
sz.) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa a 2019. október 3-án megtartott ülésén meghozza a
következő
VÉGZÉST
A PÁCIENSEK JOGVÉDELMI TANÁCSOSÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRÓL
KISHEGYES KÖZSÉGBEN
I.
Kinevezzük a szeghegyi Danilo Dabović, igazságügyi vizsgával rendelkező okleveles jogászt
a páciensek jogvédelmi tanácsosává.
II.
A páciensek jogvédelmi tanácsosa, páciensekkel kapcsolatos jogvédelmi ügyleteket lát el, a
benyújtott kifogások alapján, és szükséges információkat és tanácsokat ad a páciensek jogaival
kapcsolatosan, egészségügyi védelem használata során Kishegyes községben, a törvénnyel és a
szabályzattal összhangban.
III.
A jelen végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi tanács
Szám: 06-48-5/2018-01

Marko Lazić, s. k.
KT elnöke
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Kishegyes
____________________ . ____________________

222.
Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos
Lapja, 16/2008 szám) alapján, a községi tanács 2019. október 3-án meghozza a következő
ZÁRADÉKOT
OLYAN BEFEKTETÉS MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL, AMELYBEN ÖNRÉSZ
MEGHATÁROZOTT
1. szakasz
Kishegyes község Községi tanácsa jóváhagyja azon befektetés megvalósítását, amelyben
önrész meghatározott. A tárgy a B-1 kiépítésére, felszerelésére és Kishegyes község központi
vízrendszeréhez való csatlakoztatására, amely összege 1.439.499,82 dinár.
2. szakasz
A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi tanács
Szám: 06-48-6/2019-01
Kelt: 2019.10.03-án

Marko Lazić, s. k.
KT elnöke

____________________ . ____________________

223.
A közbeszerzésről szóló törvény 51. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 124/2012,
14/2015 és 68/2015 szám) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa a 2019. október 3-án
megtartott ülésén meghozza a
Határozatot
a 2019. évi közbeszerzési terv módosításának elfogadásáról
1. szakasz
Elfogadjuk a 2019. évi közbeszerzési terv, 404-1-8/2019-01 sz., hetedik módosítását.
A 404-1-1/2019-01 sz., 2019. évi közbeszerzési terv 2019. február 13-án került elfogadásra a 2019.
évi közbeszerzési terv elfogadásáról szóló határozattal.
Az első, 404-1-2/2019-01 sz. módosítás 2019. április 10-én került elfogadásra.;
A második, 404-1-3/2019-01 sz. módosítás 2019. május 17-én került elfogadásra.;
A harmadik, 404-1-4/2019-01 sz. módosítás 2019. június 19-én került elfogadásra.;
A negyedik, 404-1-5/2019-01 sz. módosítás 2019. június 28-án került elfogadásra.;
Az ötödik, 404-1-6/2019-01 sz. módosítás 2019. július 10-én került elfogadásra.;
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A hatodik, 404-1-7/2019-01 sz. módosítás 2019. július 30-án került elfogadásra.;
2. szakasz
A 2019. évi közbeszerzési terv módosítása a 2019.09.27-i, 06-45-1/2019-02 sz., pótköltségvetés
elfogadásáról szóló határozat alapján és azzal összhangban történt.
3. szakasz
A jelen határozatot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi tanács
Szám: 06-48-7/2019-01
Kelt: 2019.10.03-án
Kishegyes

Marko Lazić, s.k.
Községi tanács elnöke

____________________ . ____________________
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217.
Republika Srbija - AP Vojvodina
Opština Mali Iđoš
OPŠTINSKO VIJEĆE
Broj: 06-48-1/2019-01
Dana: 03.10.2019. godine
Mali Iđoš
Na osnovu člana 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br.
83/2014, 58/2015 i 12/2016 – autentično tumačenje), Pravilnika o sufinansiranju projekata za
ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“, br. 16/2016 i
8/2017), člana 15. stav 1. tačka 10. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br.
07/19), Odluke o budžetu opštine Mali Iđoš za 2019. godinu („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br.
30/18)i izmjena i dopuna Odluke o budžetu opštine Mali Iđoš za 2019. godinu („Službeni list
opštine Mali Iđoš”, br. 3/19, 7/19, 18/19 i 24/19), Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš, donosi
ODLUKU
o raspisivanju javnog konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja
iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Mali Iđoš u 2019. godini
Član 1.
Raspisuje se konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog
informisanja na teritoriji opštine Mali Iđoš u 2019. godini.
Član 2.
Iznos sredstava kojim će se sufinansirati projekti proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog
informisanja na teritoriji opštine Mali Iđoš u 2019. godini je 3.000.000,00 dinara, a opredeljen je
Odlukom o budžetu opštine Mali Iđoš za 2019. godinu („Službeni list opštine Mali Iđoš“ broj
30/18)i izmjena i dopuna Odluke o budžetu opštine Mali Iđoš za 2019. godinu („Službeni list
opštine Mali Iđoš”, br. 3/19, 7/19, 18/19 i 24/19).
Član 3.
Sastavni dio ove Odluke čini Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja
iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Mali Iđoš u 2019. godini.
Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________

218.
Na osnovu čl. 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br. 83/14,
58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), Rješenja Komisije za kontrolu državne pomoći br. 401-0000118/2019-01/2 od 29.08.2019, članova 87 i 95-97. Uredbe o pravilima za dodjelu državne
pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13,97/13 i 119/14), Pravilnika o
sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni
glasnik RS“ broj: 16/16 i 8/17), člana 15. stav 1. tačka 10. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list

Broj 25.

Službeni list opštine Mali Iđoš

Godina 2019.

Strana 23.

opštine Mali Iđoš“ br. 07/19), Odluke o budžetu opštine Mali Iđoš za 2019. godinu („Službeni list
opštine Mali Iđoš”, br. 30/18) i izmjena i dopuna Odluke o budžetu opštine Mali Iđoš za 2019.
godinu („Službeni list opštine Mali Iđoš”, br. 3/19, 7/19, 18/19 i 24/19) Opštinsko vijeće opštine
Mali Iđoš raspisuje
KONKURS
za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na
teritoriji opštine Mali Iđoš u 2019.godini
I NAMJENA SREDSTAVA I IZNOS
Konkurs se raspisuje radi sufinansiranja proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog
informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju
svih građana opštine Mali Iđoš; podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i
pripadnika drugih manjinskih grupa; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; unapređivanju
pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti djece i razvoju kulturnog i
umjetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao dio
obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi;
unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose
zadovoljavanju potreba građana opštine Mali Iđoš za informacijama i sadržajima iz svih oblasti
života, bez diskriminacije.
Sredstva opredeljena za ovaj Konkurs iznose 3.000.000,00 dinara.
Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 100.000,00 dinara, a najveći
iznos sredstava po projektu je 1.200.000,00 dinara.
Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije,
radio, internet medije i novinske agencije, može podneti zahtjev za sufinansiranje najviše do 80%
vrijednosti projekta. Projektima koji se realizuju putem štampanih medija, na radiju i internet
portalima, sredstva će se dodeljivati u skladu sa članom 95-97 Uredbe o pravilima za dodjelu
državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13,97/13 i 119/14), odnosno
po pravilima za državnu pomoć male vrijednosti (de minimis državna pomoć).
Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, može
podneti zahtjev za sufinansiranje najviše do 50% vrijednosti projekta.
Konkurs se raspisuje za sprovođenje projekata čija realizacija traje do 31.12.2019. godine.
II PRAVO UČEŠĆA
Na konkursu može učestvovati:
1. Izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija u Agenciji za privredne registre,
ukoliko se medijski sadržaj emituje/distribuira na teritoriji opštine Mali Iđoš;
2. Pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji
priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je
upisan u Registar medija i emituje se na teritoriji opštine Mali Iđoš.
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Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.
Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namjenjena
projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i u propisanoj formi podnela
narativni i finansijski izvještaj o realizaciji projekta, kao i lica za koja se utvrdi da su sredstva
nenamjenski trošila.
Pravo učešća na Konkursu nemaju lica kojima je dodjeljena državna pomoć male vrijednosti (de
minimis), a čiji ukupan iznos u tekućoj i prethodne dve kalendarske godine prelazi 23.000.000,00
dinara.
Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.
Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.
Učesnik konkursa ne može da angažuje drugo pravno lice ili preduzetnika da realizuje projekat
umesto učesnika na konkursu.
Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namjenjena
projektnom sufinansiranjuu oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili
lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u
toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrijednosti projekta za
sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije
i novinske agencije, odnosno 50% vrijednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje
medijskih sadržaja za televiziju.
III KRITERIJUMI ZA OCJENU PROJEKATA
Kriterijumi na osnovu kojih će se ocjenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:
1. Mjera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog
informisanja:
1.1. Značaj projekta sa stanovišta:ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog
informisanja;ostvarivanje namjene konkursa;usklađenosti projekta sa realnim problemima,
potrebama i prioritetima ciljnih grupa;identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih
grupa;zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.
1.2. Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim
rezultatima i potrebama ciljnih grupa;stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne
grupe;merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;razrađenosti i
izvodljivosti plana realizacije projekta;stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni
efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).
1.3. Kapaciteti sa stanovišta:stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača
projekta;neophodnih resursa za realizaciju projekta;stručnih i profesionalnih referenci predlagača
projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.
1.4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji
pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;ekonomske opravdanosti
predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.
2. Mjera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima:
2.1. Da li su učesniku konkursa izrečene mjere od strane državnih organa, regulatornih tijela ili
tijela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda
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(podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tijela za elektronske medije, za elektronske
medije, a od Savjeta za štampu, za štampane i onlajn medije);
2.2. Dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mjera preduzete aktivnosti koje garantuju da se
sličan slučaj neće ponoviti.
Bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata su:
1. Da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji opštine Mali
Iđoš na jezicima koju si u službenoj upotrebi na teritoriji opštine Mali Iđoš;
2. Mjera u kojoj projekat doprinosi očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i
jezika;
3. Aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika;
4. Mjera u kojoj projekat doprinosi boljoj informisanosti pripadnika nacionalnih manjina;
5. Mjera u kojoj projekat doprinosi boljoj informisanosti osoba sa invaliditetom;
6. Mjera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti
određenih društvenih grupa: maloletnika, žena, starih, ekonomski i socijalno ugroženih
društvenih grupa, pripadnika LGBT populacije, itd.;
7. Mjera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti i rodne ravnopravnosti.
IV DOKUMENTACIJA
Učesnik konkursa je obavezan da dostavi:
1. Popunjen i ovjeren prijavni Obrazac 1 za učešće na konkursu, u tri primerka. Obrazac se
preuzima sa sajta opštine Mali Iđoš www.maliidjos.rs.
• Obrazac 1 – prijava: popunjen prijedlog projekta i
• Obrazac 1 – tabela: popunjen budžet projekta.
2. Kopije sljedećih dokumenata u jednom primerku:
• Rješenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u odgovarajućem registru;
• Rješenje o registraciji iz Registra medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre,
sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima (u obzir
se neće uzimati Rješenje o registraciji iz Registra javnih glasila u Agenciji za privredne
registre);
• Potvrda o poreskom identifikacionom broju – PIB-u;
• Potvrda Narodne banke Republike Srbije da nema evidentirane osnove i naloge u
prinudnoj naplati (da nema blokiran račun);
• Dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za
elektronske medije;
• Ovjerena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti
emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike koji se
bave proizvodnjom medijskih sadržaja i koji su registrovani za produkciju televizijskog
i radijskog programa);
• Ovjeren dokaz o emitovanju radio ili/i televizijskog programa, odnosno distribuciji
štampanog medija na teritoriji opštine Mali Iđoš.
• Potpisana izjava učesnika na konkursu da mu nisu izrečene mjere od strane državnih
organa, regulatornih tijela ili tijela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog
kršenja profesionalnih i etičkih standarda;
• Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da su nakon izricanja kazni ili mjera
preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti;
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Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već
dodjeljena državna pomoć male vrijednosti (de minimis državna pomoć) u tekućoj
fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine, odnosno državna pomoć u tekućoj
fiskalnoj godini i po kom osnovu, za štampane medije, radio, internet medije i novinske
agencije;
Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već
dodjeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za proizvodnju
medijskih sadržaja za televiziju;
Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku već dodjeljena državna
pomoć male vrijednosti (de minimis) čiji ukupan iznos u tekućoj i prethodne dve
kalendarske godine prelazi 23.000.000,00 dinara.
Vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl).
V ROKOVI

Prijave na konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu
„Dnevnik“. Datum objavljivanja Konkursa biće objavljen na sajtu opštine Mali Iđoš.
Odluka o raspodjeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 60 dana od dana zaključenja
konkursa.
VI NAČIN PRIJAVLJIVANJA
Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se na sajtu opštine Mali Iđoš, www.maliidjos.rs, gde su
vidljivi i dostupni sve vreme trajanja konkursa.
Prijave slati:
• u štampanom obliku, u zatvorenoj koverti poštom na adresu: Opština Mali Iđoš, Glavna 32,
24321 Mali Iđoš, sa naznakom „Konkurs Javno informisanje 2019. – NE OTVARATI“
• i Obrazac 1 (prijava i budžet) u elektronskom obliku na e-poštu
opstina.maliidos@gmail.com, sa naslovom „Konkurs Javno informisanje 2019.“
Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.
Konkursni materijal se ne vraća.
VII POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE
Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma
raspisivanja konkursa da predlože članove konkursne komisije. Uz prijedlog za člana komisije,
prilaže se i dokaz o registraciji udruženja u Registru udruženja.
Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije, da pisanim putem
predlože svoje članstvo u komisiji. Uz prijedlog za člana komisije potrebno je dostaviti i kratke
biografije.
Prijedlozi za članove komisije dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u
dnevnom listu „Dnevnik“.
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Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima
o borbi protiv korupcije.
Komisija će biti sastavljena od tri člana.
Prijedloge slati poštom na adresu: Opština Mali Iđoš, Glavna 32, 24321 Mali Iđoš, sa naznakom
„Konkurs Javno informisanje 2019. – prijedlog za člana Komisije“ ili elektronski na e-poštu:
opstina.maliidos@gmail.com sa naslovom „Konkurs Javno informisanje 2019. – prijedlog za člana
Komisije“.
VIII OPŠTE INFORMACIJE
Rješenje o raspodjeli sredstava po raspisanom konkursu, biće objavljeno na internet stranici
opštine Mali Iđoš www.maliidjos.rs, i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.
Korisniku sredstava neće biti dozvoljeno da zaključi ugovor ukoliko mu račun bude u blokadi,
odnosno neće mu se preneti sredstva na račun ukoliko mu račun bude blokiran nakon zaključenja
ugovora.
Odobrena sredstva se korisnicima isplaćuju u skladu sa mogućnostima budžeta.
Korisnik sredstava je dužan da dostavi izvještaj o realizaciji projekta (finansijski i narativni) u roku
od 30 dana od završetka projekta, odnosno najkasnije do 30.01.2020. godine, na popunjenom i
ovjerenom Obrascu 2 koji se dostavlja u štampanom i elektronskom obliku,materijalni dokaz o
realizaciji i distribuciji odnosno emitovanju i finansijsku dokumentaciju. Obrazac se preuzima sa
sajta opštine Mali Iđoš www.maliidjos.rs.
Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danima od 8 do 12 časova na telefon: 024/730-010.
Republika Srbija – AP Vojvodina
Opština Mali Iđoš
OPŠTINSKO VIJEĆE
Br.: 06-48-2/2019-01
Dana: 03.10. 2019. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________

219.
Na osnovu člana 53. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj
55/14), člana 89. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ broj 07/2019) i člana
10. Odluke o opštinskom pravobranilaštvu opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“,
broj 39/2016), Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš na sjednici dana 03.10.2019. godine donosi
sljedeće
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R J E Š E NJ E
O POSTAVLJENJU OPŠTINSKOG PRAVOBRANIOCA
OPŠTINE MALI IĐOŠ

I
Za opštinskog pravobranioca opštine Mali Iđoš postavlja se Dragan Božović, diplomirani
pravnik sa položenim pravosudnim ispitom iz Lovćenca.
II
Opštinski pravobranioc se postavlja na mandatni period od 5 godina od dana postavljenja.
III
Ovo Rješenje objaviti u „ Službenom listu opštine Mali Iđoš“.

Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Broj: 06-48-3/2019-01
Dana: 03.10.2019. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________

220.
Na osnovu člana 38. Zakona o pravima pacijenata („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj
45/2013) i člana 64. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ broj 07/2019)
Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš na sjednici održanoj dana 03.10.2019. godine donosi sljedeće
R J E Š E NJ E
O RAZRJEŠENJU SAVJETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA U OPŠTINI
MALI IĐOŠ
I
Razrješava se Savjetnik za zaštitu prava pacijenata Zoran Pustahija, diplomirani pravnik
sa položenim pravosudnim ispitom iz Bačke Topole.

II
Ovo Rješenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
Republika Srbija
Opština Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća

Broj 25.

Službeni list opštine Mali Iđoš

Opštinsko vijeće
Br.: 06-48-4/2019-01
Dana: 03.10.2019. godine
Mali Iđoš

Godina 2019.
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221.
Na osnovu člana 38. Zakona o pravima pacijenata („Službeni glasnik Republike Srbije“,
broj 45/2013) i člana 64. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ broj 07/2019)
Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš na sjednici održanoj dana 03.10.2019. godine donosi sljedeće
R J E Š E NJ E
O ODREĐIVANJU SAVJETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA U OPŠTINI
MALI IĐOŠ
I
Određuje se za Savjetnika za zaštitu prava pacijenata Danilo Dabović, diplomirani
pravnik sa položenim pravosudnim ispitom iz Lovćenca.
II
Savjetnik za zaštitu prava pacijenata obavlja poslove zaštite prava pacijenata po podnetim
prigovorima i pruža potrebne informacije i savjete u vezi sa pravima pacijenata prilikom korišćenja
zdravstvene zaštite u Opštini Mali Iđoš u skladu sa zakonom i pravilnikom.
III
Ovo Rješenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Br.: 06-48-5/2019-01
Dana: 03.10.2019. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________

222.
Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine

Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 03.10.2019. godine donosi:
ZAKLJUČAK O REALIZACIJI
INVESTIVIJE U KOJOJ JE OPREDELJEN IZNOS
IZ SOPSTVENOG UČEŠĆA
Član 1.

Strana 30.

Godina 2019.

Službeni list opštine Mali Iđoš

Broj 25.

Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš daje saglasnost za realizaciju investicije u kojoj je
opredeljen iznos iz sopstvenog učešća. Predmet se odnosi na izgradnju, opremanje i povezivanje
B-1 u centralnom vodovodnom sistemu naselja Mali Iđoš u iznosu od 1.439.499,82 dinara.
Član 2.
Ovaj zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Br.: 06-48-6/2019-01
Dana: 03.10.2019. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________

223.
Na osnovu člana 51. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br.124/2012,
14/2015 i 68/2015) Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš na sjednici održanoj dana 03.10.2019.
godine donosi
Odluku o usvajanju izmjene Plana javnih nabavki za 2019.-u godinu
Član 1.
Usvaja se sedma izmjena Plana javnih nabavki za 2019. godinu, zavedena pod brojem 404-18/2019-01.
Plan javnih nabavki za 2019-u godinu zaveden pod brojem 404-1-1/2019-01, usvojen je odlukom
o usvajanju plana javnih nabavki za 2019-u godinu, dana 13.02.2019.godine.
Prva izmjena broj 404-1-2/2019-01 je usvojena dana 10.04.2019.god.;
Druga izmjena broj 404-1-3/2019-01 je usvojena dana 17.05.2019.god.;
Treća izmjena broj 404-1-4/2019-01 je usvojena dana 19.06.2019.god.;
Četvrta izmjena broj 404-1-5/2019-01 je usvojena dana 28.06.2019.god.;
Peta izmjena broj 404-1-6/2019-01 je usvojena dana 10.07.2019.god.;
Šesta izmjena broj 404-1-7/2019-01 je usvojena dana 30.07.2019.god.;
Član 2.
Promjene u Planu javnih nabavki za 2019-u godinu vršene su na osnovu i u skladu sa odlukom o
usvajanju rebalansa budžeta broj 06-45-1/2019-02 od 27.09.2019.god
Član 3.
Ova Odluka se objavljuje u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
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Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Br.: 06-48-7/2019-01
Dana: 03.10.2019. godine
Mali Iđoš

Godina 2019.

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________
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