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На основу члана 7. Правилника о критеријумима за остваривање права на
финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у општини Мали Иђош („Службени лист
општине Мали Иђош“, број 2/2020) и члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали
Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће на седици
одржанoј дана 07.02.2020. године доноси
РЕШЕЊЕ
о формирању Радне групе за утврђивање испуњености услова за финансијску помоћ за
вантелесну оплодњу
Члан 1.
Формира се Радна група за утврђивање испуњености услова за финансијску помоћ за
вантелесну оплодњу у следећем саставу:
1. Клара Лукач – члан Оппштинског већа – председница
2. Илдико Нађ Мељкути Кишковач – Директорица Центра за социјални рад
општине Мали Иђош – члан
3. Златко Поповић – Заменик председника СО Мали Иђош – члан
4. Радован Дакић – Помоћник председника – члан
Члан 2.
Радна група на основу Правилника о критеријумима за остваривање права на
финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у општини Мали Иђош доноси мишљење о
испуњености услова за финансијску помоћ за вантелесну оплодњу и подноси предлог
Општинском већу о признавању односно непризнавању права на финансијску помоћ.
Члан 3.
Административно-техничке послове за потребе Радне групе обавља Општинска
управа општине Мали Иђош – Одељење за општу управу, заједничке послове, друштвене
делатности и скупштинске послове.
Члан 4.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-6-1/2020-01
Дана: 07.02.2020. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________
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21.
На основу члана 179. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“ број број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и
113/2017 – др. закон) и члана 64 става 1. тачка 16. Статута Општине Мали Иђош („Сл. лист
општине Мали Иђош“ бр. 7/2019) Општинско веће општине Мали Иђош, на седници
одржаној данa 07.02.2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу председника Жалбене комисије Општине Мали Иђош
Члан 1.
Разрешава се Анико Биро, дипломирани правник из Малог Иђоша са дужности
председника Жалбене комисије Општине Мали Иђош на основу писмене оставке.
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објављаљује се у „Службеном листу
општине Мали Иђош“ .
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-6-2/2020-01
Дана: 07.02.2020. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

22.
На основу члана 173. и 179. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“ број број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и
113/2017 – др. закон) и члана 64 става 1. тачка 16. Статута Општине Мали Иђош („Сл. лист
општине Мали Иђош“ бр. 7/2019) Општинско веће општине Мали Иђош, на седници
одржаној данa 07.02.2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника Жалбене комисије Општине Мали Иђош
Члан 1.
Именује се Драган Божовић, дипломирани правник са положеним правосудним
испитом из Ловћенца на дужност председника Жалбене комисије Општине Мали Иђош на
период до престанка мандата Жалбене комисије.
Члан 2.
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Ово решење ступа на снагу даном доношења и објављаљује се у „Службеном листу
општине Мали Иђош“ .
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-6-3/2020-01
Дана: 07.02.2020. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

23.
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
2020. годину („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 33/19), Општинско веће општине
Мали Иђош дана 07.02.2020. године, доноси
ОДЛУКУ
о расписивању јавног конкурса за суфинансирање проjеката производње медијских
садржаја из области jавног информисања на територији општине Мали Иђош у 2020.
години
Члан 1.
Расписује се конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из
области jавног информисања на територији општине Мали Иђош у 2020. години.
Члан 2.
Износ средстава којим ће се суфинансирати пројекти производње медијских садржаја из
области jавног информисања на територији општине Мали Иђош у 2020. години је
3.300.000,00 динара, а опредељен је Одлуком о буџету општине Мали Иђош за 2020. годину
(„Службени лист општине Мали Иђош“ број 33/19).
Члан 3.
Саставни део ове Одлуке чини Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских
садржаја из области jавног информисања на територији општине Мали Иђош у 2020. години.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-6-4/2020-01
Дана: 07.02.2020. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________
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24.
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. 401-00-00215/2019-01/2 од 26. 12. 2019. године, 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) и Одлуке о
буџету општине Мали Иђош за 2020. годину („Службени лист општине Мали Иђош”, бр.
33/19) Општинско веће општине Мали Иђош, на седници одржаној дана 07.02.2020.,
расписује
КОНКУРС
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног
информисања на територији општине Мали Иђош у 2020. 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 3.300.000,00 динара.
Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 10.000,00 динара, а
највећи износ средстава по пројекту је 600.000,00 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. 2020. 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 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 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 три примерка.
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 конкурс подносе се у року од 20 дана од дана обjављивања Конкурса у дневном
листу „Дневник“, односно од 10.02.2020. до 02.03.2020. до 14 часова.
Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 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 2020. – НЕ
ОТВАРАТИ“ или предати лично на писарници у услужном центру Општинске управе
општине Мали Иђош,
 и Образац 1 (пријава и буџет) у изворном електронском облику на е-пошту
opstina.maliidos@gmail.com, са насловом „Конкурс Јавно информисање 2020.“
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 20 дана од дана објављивања
Конкурса у дневном листу „Дневник“, односно од 10.02.2020. до 02.03.2020. до 14 часова.
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 2020. – предлог за члана Комисије“ или електронски
на е-пошту: opstina.maliidos@gmail.com са насловом „Конкурс Јавно информисање 2020. –
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. 1. 2021.
године, на попуњеном и овереном Обрасцу 2 који се доставља у штампаном и изворном
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
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-6-5/2020-01
Дана: 07.02.2020. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________
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25.
На основу члана 38. став 1-5. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/2009 и
99/2011 – др. Закони и 44/2018-др. закони), члана 4-14. Правилника о начину и поступку
остваривања права на доделу средстава из буџета општине Мали Иђош за програме и
пројекте удружења грађана односно невладиних организација („Службени лист општине
Мали Иђош“, број 21/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2020.
годину („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 33/2019) председник општине Мали
Иђош расписује
КОНКУРС
за доделу финансијских средстава за финансирање или суфинансирање
програма/пројеката од јавног интереса у области социјалне заштите за програмску
активност саветодавне услуге у заједници у 2020. години
1. Циљеви доделе средстава
Основни циљ доделе средстава је финансирање или суфинансирање
програма/пројеката од јавног интереса у области социјалне заштите за програмску
активност саветодавне услуге у заједници који се финансирају или суфинансирају из буџета
oпштине Мали Иђош а подразумевају програме и пројекте у области социјалне заштите за
програмску активност саветодавне услуге у заједници који се односе на:
- Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници;
- Унапређење ефикасности дневних услуга у заједници за децу предшолског узраста
- Унапређење свести о значају одржавања хигијене и здравих навика код десе
предшколског узраста.
2. Намена средстава
Средства су намењена за финансирање и суфинансирање реализације
програма/пројеката удружења: трошкови пројектних активности и трошкови обављања
делатности (трошкови комуникације, канцеларијски материјали, трошкови грејања и
електричне енергије, трошкови превоза) пројектних активности, трошкови пројектног тима.
3. Право учешћа на конкурсу
Право подношења пријаве за финансирање или суфинансирање програма односно
пројеката од општег интереса, у области социјалне заштите за програмску активност
саветодавне услуге у заједници имају следећи субјекти:
- Удружења грађана чије седиште се налази на територији општине Мали Иђош
и/или чије активности се реализује на територији општине Мали Иђош.
Из Конкурса биће искључени удружења, који имају неизвршену обавезу извештавања
према општини Мали Иђош на основу додељених средстава.
4. Услови конкурса
На основу поднетих пројеката и одлуке Конкурсне комисије (за удружења), коју
именује Општинско веће, додељују се једнократна неповратна финансијска средства
предвиђена буџетом општине за ову намену. Удружење може учествовати са највише
једном пријавом у току једне буџетске године. Из овог конкурса се финансирају искључиво
пројекти који се реализују најкасније до 31. децембра 2020. године.
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Удружења, којима су додељана средства обавезују се да наменски употребе додељена
средства. Да доставе извештај о реализацији пројеката (наративни и финансијски)
најкасније у року од 30 дана од дана завршетка пројекта, али најкасније до 31. јануара 2021.
године.
Општина Мали Иђош задржава право да по потреби тражи додатну документацију и
испуњење додатних услова од подносилаца пријаве, као и право на мониторинг реализације
пројеката. Пријаве и приложена документација подносиоцима се не враћају.
Пријаве на конкурс се предају искључиво на предвиђеном формулару, и могу се
преузети са интернет странице www.maliidjos.rs
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања на интернет страници општине Мали
Иђош.
Пријава на конкурс садржи:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

А) ОБАВЕЗНИ ДЕО
Формулар пријаве за учешће на конкурсу
Формулар буџета пројекта
Фотокопију Решења о регистрацији (АПР)
Фотокопију Потврде о вођењу рачуна код Управе за трезор
У колико постоји партнерска организација обавезна је фотокопија уговора / меморандума
о сарадњи
Целокупни предлог пројекта у електронској форми на ЦД-у или путем електронске
поште на адресу opstina.maliidos@gmail.com
Изјаву о тачности података и прихватању услова конкурса

Б) НЕОБАВЕЗНИ ДЕО
1) Материјали, публикације, новински чланци, остала документација која илуструје рад
организације
2) Препоруке
Пријава на конкурс се предаје у затвореној коверти у једном штампанoм примерку и
електронској форми у писарници општине Мали Иђош (Услужни центар у згради општине
Мали Иђош) или путем поште на адресу Конкурсна комисија, Општина Мали Иђош, Главна
улица бр. 32., 24321 Мали Иђош са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА ОД ЈАВНОГ
ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ
САВЕТОДАВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ“ – НЕ ОТВАРАТИ
Поступак јавног конкурса спровешће Конкурсна комисија.
6. Објава резултата
Резултати конкурса биће објављени у Службеном листу општине Мали Иђош и на
интернет презентацији www.maliidjos.rs. Удружења која су предала пријаве на конкурс биће
обавештена о резултатима путем поште. Предату конкурсну документацију не враћамо.
7. Извештавање
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У року од 30 дана од завршетка подржаног програма/пројеката, али најкасније до 31.
јануара 2021. године подржана организација мора да поднесе извештај о наменском трошењу
средстава из овог конкурса. Извештај се састоји из наративног и финансијског дела.
Наративни део садржи текстуални стручни опис реализације пројекта, уз који се прилажу
фотографије са програма, промотивни материјали, новински чланци, итд. где је назначено,
да општина Мали Иђош финансира или суфинансира пројекат. Финансијски извештај се
састоји од спецификације рачуна, оверене фотокопије рачуна и банковских извода (улаз
средстава и излаз средстава), који доказују наменско трошење средстава.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-6-6/2020-01
Дана: 07.02.2020. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

26.
На основу члана 175. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и
95/2018 - аутентично тумачење), члана 29. Закона о управним споровима ("Сл. гласник РС",
бр. 111/2009) и 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр.
83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), 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) и члана 24. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр.
16/16 и 8/17) по расписаном јавном Конкурсу за суфинансирање проjеката производње
медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Мали Иђош у
2019. години објављеном 3. 10. 2019. године, према странкама Импрес доо, Дунавска 2,
24300 Бачка Топола, ДВП продукција, Булевар ослобођења 81, 21000 Нови Сад, Горан
Половина пр. производња аудио визуелног и телевизијског програма Еко медија Суботица,
Трг Цара Јована Ненада 8, 24000 Суботица, Агенција за издавање новина и веб портала
«БачкаПресс–ОКОНАС.ИНФО Врбас», Маршала Тита 92, 21460 Врбас, Фото видео СИ
Студио дигитал Срђан Ивановић пр Бачка Топола, Николе Тесле 14, 24300 Бачка Топола,
Друштво за развој околине и заједнице „Золд Домбок“, Братства 30, 24323 Фекетић,
Удружење „Со Бесед“, Главна 34, 24321 Мали Иђош, Дневник–пољопривредник ад на
новинско-издавачку делатост Нови Сад, Булевар Ослобођења 81, 21000 Нови Сад, Sowel art
доо Бачка Топола, Маршала Тита 77, 24300 Бачка Топола, О консалтинг Нови Сад, агенција
за консалтинг и консултантске услуге, Милеве Марић 34, 21000 Нови Сад, YU Eco доо
Суботица, Магнетна поља б.б., 24000 Суботица, Новинска агенција Дигитал медија оффице
пр Милош Ковачевић, Шарл де Гол 20, 24330 Панонија, Хонестас агенција Имре Шебешћен
пр., Морнарска 33, 21000 Нови Сад, ДОО Реорганизација Ниш, Наде Томић 21, 18000 Ниш и
Новости дана.рс доо Ниш-Медијана, Наде Томић 21, 18000 Ниш, на Предлог одлуке о
расподели средстава по Конкурсу за суфинансирање проjеката производње медијских
садржаја из области jавног информисања на територији општине Мали Иђош у 2019. години,
утврђеног од стране Комисије на седници од 7. 11. 2019. године, именоване Решењем бр. 0653-1/2019-01 од 30. 10. 2019. године, Општинско веће општине Мали Иђош, улица Главна 32
Мали Иђош, дана 07.02.2020. године доноси
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РЕШЕЊЕ
о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских
садржаја из области jавног информисања на територији општине Мали Иђош у 2019.
години
Овим Решењем мења се Решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање
проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији
општине Мали Иђош у 2019. години од 15.11.2019. г. под бројем: 06-56-02/2019-01.
Укупан износ средстава који се распоређује износи: 3.000.000,00 динара.
Средства се додељују за 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 се распоређују следећим подносиоцима пројеката:
Редни
број

Подносилац пројекта

Место

Назив пројекта

1.

Импрес доо

Бачка
Топола

2.

ДВП продукција

Нови Сад

Инфо минути
општине Мали Иђош
Остваривање јавног
интереса у Малом
Иђошу

3.
4.
5.

Горан Половина пр. производња
аудио визуелног и телевизијског
програма Еко медија Суботица
Агенција за издавање новина и
веб портала „БачкаПрессОКОНАС.ИНФО Врбас“
Фото видео СИ студио дигитал
Срђан Ивановић пр Бачка
Топола

Додељена
средства у РСД
1.200.000,00
1.000.000,00

Суботица

Туризам Малог
Иђоша

200.000,00

Врбас

Живот у општини
Мали Иђош

200.000,00

Бачка
Топола

Јавно информисање

100.000,00

6.

Друштво за развој околине и
заједнице „Золд Домбок“

Фекетић

7.

Удружење „Со Бесед“

Мали
Иђош

8.

Дневник-пољопривредник ад за
новинско-издавачку делатност
Нови Сад

Нови Сад

Информисање
грађана у Малом
Иђошу на мађарском
језику
Јавно информисање
припадника мађарске
националне заједнице
у Малом Иђошу
Значај воде за
квалитет живота у
селима локалне

100.000,00

100.000,00

100.000,00
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самоуправе општине
Мали Иђош
Средства нису одобрена следећим подносиоцима пројеката:
Редни
број
1.
2.
3.
4.

Подносилац пројекта
Sowel art доо Бачка Топола
О консалтинг Нови Сад,
агенција за консалтинг и
консултантске услуге
YU Eco доо Суботица
Новинска агенција Дигитал
медија оффице пр Милош
Ковачевић

Место
Бачка Топола

Назив пројекта
Формирање базе информација о
општини Мали Иђош

Нови Сад

Прва генерација

Суботица

Мали Иђош на длану

Панонија

Црногорци у општини Мали Иђош

5.

Хонестас агенција Имре
Шебешћен пр.

Нови Сад

6.

Доо Реорганизација Ниш

Ниш

7.

Новости дана.рс доо НишМедијана

Ниш

Учешће „Вајдашаг ма“ у локалном
информисању у општини Мали Иђош
у 2019. год.
Туризам и угоститељство као лек за
незапосленост и сиромаштво у Малом
Иђошу
Малом Иђошу треба више беба

Образложење
Дана 27.11.2019. г. поднета је тужба против Општине Мали Иђош пред Управним судом од
стране Новости дана.рс доо Ниш-Медијана, ради поништаја Решења о расподели средстава
за Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног
информисања на територији општине Мали Иђош у 2019. години од 15.11.2019. г. под
бројем: 06-56-02/2019-01. У овој тужби се наводи да је Решење незаконито јер није правилно
примењен закон, да у поступку доношења акта није поступљено по правилима поступка и да
чињенично стање је остало непотпуно и нетачно утврђено. Даље у образложењу ове тужбе,
између осталог, наводи се да у предметном Решењу изрека садржи само одлуку о
признавању права, да увод не садржи све законске елементе као и да образложење је
незаконито и да не постоји у односу на захтев тужиоца.
У одговору на тужбу наведено је између осталог да због удаљености тужиоца Новости
дана.рс доо Ниш-Медијана до Општине Мали Иђош (око 375 километара), где је требало да
се обавља производња медијских садржаја из области јавног информисања, није логично и
сврсисходно да се тужиоцу доделе средства. Такође је наведено да средства нису додељена
зато што тужиочев пројекат (захтев тј. пријава) није усклађен са Правилником о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
("Сл. гласник РС", бр. 16/2016 и 8/2017), то јесте уопштеност теме не доприноси
остваривање намене пројекта, не постоји економска оправданост предлога буџета у односу
на циљ и пројектне активности, нису идентификовани реални проблеми и потребе циљне
групе.
Члан 175. Закона о општем управном поступку предвиђа да орган против чијег решења је
благовремено покренут управни спор може до окончања управног спора, ако уважава све
захтеве тужбе, поништити или изменити своје решење из разлога због којих би суд могао да
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поништи то решење, ако се тиме не вређа право странке у управном поступку или трећег
лица. Чланом 29. став 1. Закона о управним споровима је одређено да ако тужени у току
судског поступка донесе други акт којим се мења или поништава управни акт против којег је
управни спор покренут, као и ако у случају из члана 19. овог закона накнадно донесе
првостепени односно, другостепени управни акт, тај орган ће, поред тужиоца, истовремено
известити и суд. Имајући у виду наведене чланове закона, Општинско веће мења пређашње
Решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање проjеката производње
медијских садржаја из области jавног информисања на територији Општине Мали Иђош у
2019. години.
Даље, Чланом 25. Закона о јавном информисању и медијима и чланом 24. став 1. Правилника
о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
прописано је да Општинско веће општине Мали Иђош доноси решење о расподели средстава
по расписаном Конкурсу за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из
области jавног информисања на територији општине Мали Иђош у 2019. години, а на основу
образложеног предлога стручне комисије.
На основу 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) и Одлуке
председника општине број: 016-1-180/2019-01 од 01. 10. 2019. године за наведени конкурс
опредељена су средства у укупном износу од 3.000.000,00 динара.
Општинско веће општине Мали Иђош расписало је 3. 10. 2019. године Конкурс за
суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања
на територији општине Мали Иђош у 2019. години. Конкурс је објављен у дневном листу
„Дневник“ 7. 10. 2019. године. Рок за подношење пријава је био 15. дана од дана
објављивања у дневном листу „Дневник“.
На конкурс је поднето петнаест пријава. Стручна служба је 29. 10. 2019. и 4. 11. 2019.
проверила пристигле пријаве и допуне пријава. Петнаест пријава је прошло
административну проверу и оне су упућене Стручној комисији на разматрање.
На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима и чланова 19. и 21.
Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања Општинско веће општине Мали Иђош дана 30. 10. 2019. године доноси
Решење, број: 06-53-1/2019-01, о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката и
израду предлога о расподели средстава по Конкурсу за суфинансирање проjеката
производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине
Мали Иђош у 2019. години.
Стручна комисија за оцену пројеката и израду предлога о расподели средстава по конкурсу
је 7. 11. 2019. године размотрила и извршила оцену петнаест поднетих пројеката у складу са
критеријумима који су утврђени у конкурсу и донела Предлог о расподели средстава са
образложењем.
У складу са чланом 25. Закона о јавном информисању и медијима и чланом 24. став 1.
Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања, Општинско веће општине Мали Иђош је, имајући у виду Предлог Стручне
комисије, као и обавезу да се ограниченим буџетским средствима подржи, у целини захтева
или делимично, производња најквалитетнијих медијских садржаја, вреднованих према
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критеријумима утврђеним у јавном конкурсу, одлучио да се средства доделе следећим
подносиоцима пројеката:
Редни
број

Издавач медија

1.

Импрес доо

2.

ДВП продукција

3.

4.

5.

Горан Половина пр.
производња аудио
визуелног и
телевизијског
програма Еко медија
Суботица
Агенција за издавање
новина и веб портала
„БачкаПрессОКОНАС.ИНФО
Врбас“
Фото видео СИ
студио дигитал Срђан
Ивановић пр Бачка
Топола

6.

Друштво за развој
околине и заједнице
„Золд Домбок“

7.

Удружење „Со
Бесед“

8.

Дневникпољопривредник ад
за новинскоиздавачку делатност
Нови Сад

Назив пројекта
Инфо минути
општине Мали
Иђош
Остваривање
јавног интереса у
Малом Иђошу
Туризам Малог
Иђоша

Назив медија

Предложена
сума за
суфинансирање

Радио Тренд

1.200.000,00

Дневник

1.000.000,00

ТВ YU Eco и Нова
Мрежа Србије

200.000,00

Агенција за издавање
новина и веб портала
Живот у општини
„БачкаПрессМали Иђош
ОКОНАС.ИНФО
Врбас“

200.000,00

Јавно
информисање

Мојабачкатопола.рс

100.000,00

Фечке - Fecske

100.000,00

Szo-Beszed

100.000,00

Лист
„Пољопривредник“

100.000,00

Информисање
грађана у Малом
Иђошу на
мађарском језику
Јавно
информисање
припадника
мађарске
националне
заједнице у
Малом Иђошу
Значај воде за
квалитет живота
у селима локалне
самоуправе
општине Мали
Иђош

У складу са чланом 22. став 9. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања, Стручна комисија даје следеће образложење:
1. Подносилац пријаве, Импрес доо, Дунавска 2, 24300 Бачка Топола конкурисали су
са предлогом пројекта „Инфо минути општине Мали Иђош“. Укупна вредност
пројекта је 1,500.000,00 динара, од чега су 300.000,00 динара средства подносиоца
пријаве, а 1.200.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице
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локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са критеријумима из члана 18.
став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у
области јавног информисања, и то: мером у којој је пројектна активност подобна да
оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће
гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни
интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје усклађеност са
реалним проблемима, потребама и приоритетима циљне групе,младима старости од
18 до 40 година - за активно учешће о животу локалне заједнице и подстицање развоја
људских права и демократије, културно-уметничког стваралаштва и усклађеност
планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних
група, (члан 18. став 2.: тачке 1. алинеја 3. и тачка 2. алинеја 1.).
Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју
људских права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном
информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног
информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.
У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и
оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат подржи у захтеваном
износу од 1.200.000,00 динара.
2. Подносилац пријаве, ДВП продукција, Булевар ослобођења 81, 21000 Нови Сад
конкурисала је са предлогом пројекта „Остваривање јавног интереса у Малом
Иђошу“. Укупна вредност пројекта је 1.260.000,00 динара динара, од чега су
260.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 1.000.000,00 динара средстава за
која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у
складу са наменом средстава из Јавног конкурса и у складу је са критеријума из члана
18. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у
области јавног информисања: мером у којој је пројектна активност подобна да
оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће
гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни
интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје потпуна
усклађеност са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљне групе – развој
грађанске свести, афирмацији заштите људских права и демократије, потребом
очување култаурног идентитета и вредности становника општине Мали Иђош.
Пројекта се огледају афирмацију општекултурног наслеђа са темама које су грађани
сами изабрсли питем анкета, мерљивост индикатора који омогућавају праћење
реализације пројекта, разрађеноси и изводљивост плана реализације пројекта, (члан
18. став 2.: тачке 1. алинеја 3. и тачка 2. Алинеје 3. и 4.).
Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и
истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, што
у потпуности одговара намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15.
Закона о информисању и медијима.

Страна 18.

Година 2020.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 3.

У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и
оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат подржи у захтеваном
износу од 1.000.000,00 динара.
3. Подносилац пријаве, Горан Половина пр. производња аудио визуелног и
телевизијског програма Еко медија Суботица, Трг Цара Јована Ненада 8, 24000
Суботица конкурисао је са предлогом пројекта “Туризам Малог Иђоша“. Укупна
вредност пројекта је 1.608.000 динара, од чега су 808.000,00 динара средства
подносиоца пријаве, а 800.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета
јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из
Јавног конкурса и у складу је са критеријума из члана 18. став 1. Правилника о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес
у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености
професионалним и етичким медијским стандардима.
У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни
интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје усклађеност
пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, добро
конципиран план реализације пројектних активности, реална мерљивост резултата и
индикатора, искуство подносиоца пријаве и искуство у реализацији сличних
пројектних садржаја, (члан 18. став 2.: тачке 1. алинеја 3. и тачка 3. алинеја 3.).
Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и
истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, што
у потпуности одговара намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15.
Закона о информисању и медијима.
У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и
оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном
износу од 800.000,00 динара, већ у износу 200.000,00 динара.
4. Подносилац пријаве, Агенција за издавање новина и веб портала «БачкаПресс–
ОКОНАС.ИНФО Врбас», Маршала Тита 92, 21460 Врбас конкурисао је са
предлогом пројекта “Живот у општини Мали Иђош“. Укупна вредност пројекта је
625.000,00 динара, од чега су 125.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а
500.000,00 динара. средства за која се аплицира из буџета јединице локалне
самоуправе. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног конкурса
и у складу је са критеријума из члана 18. став 1. Правилника о суфинансирању
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања: мером у
којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног
информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и
етичким медијским стандардима.
У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни
интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје усклађеност
пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, добро
конципиран план реализације пројектних активности, реална мерљивост резултата и
индикатора, доступност медијских садржаја великом делу становника Општине Мали
Иђош (члан 18. став 2.: тачке 1. алинеја 3. и тачка 3. алинеја 3.).
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Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и
истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, што
у потпуности одговара намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15.
Закона о информисању и медијима.
У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и
оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном
износу од 500.000,00 динара због предимензионираности буџета у делу персоналних
трошкова, већ у износу 200.000,00 динара.
5. Подносилац пријаве, Фото видео СИ Студио дигитал Срђан Ивановић пр Бачка
Топола, Николе Тесле 14, 24300 Бачка Топола конкурисао је са предлогом пројекта
“Јавно информисање“. Укупна вредност пројекта је 500.000 динара, од чега су
100.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 400.000,00 динара средства за која
се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са
наменом средстава из Јавног конкурса и у складу је са критеријума из члана 18. став
1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области
јавног информисања: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни
интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције
привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни
интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје усклађеност
пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, добро
конципиран план реализације пројектних активности, реална мерљивост резултата и
индикатора, искуство подносиоца пријаве и искуство у реализацији сличних
пројектних садржаја, (члан 18. став 2.: тачке 1. алинеја 3. и тачка 3. алинеја 3.).
Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и
истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, што
у потпуности одговара намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15.
Закона о информисању и медијима.
У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и
оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном
износу од 400.000,00 динара, већ у износу 100.000,00 динара.
6. Подносилац пријаве, Друштво за развој околине и заједнице „Золд Домбок“,
Братства 30, 24323 Фекетић конкурисао је са предлогом пројекта “Информисање
грађана у Малом Иђошу на мађарском језику“. Укупна вредност пројекта је 400.000
динара, од чега су 80.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 320.000,00 динара
средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени
пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и у складу је са
критеријума из члана 18. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања: мером у којој је
пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања
и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким
медијским стандардима.
У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни
интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје усклађеност
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пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, добро
конципиран план реализације пројектних активности, реална мерљивост резултата и
индикатора, искуство подносиоца пријаве и искуство у реализацији сличних
пројектних садржаја, (члан 18. став 2.: тачке 1. алинеја 3. и тачка 3. алинеја 3.).
Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и
истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, што
у потпуности одговара намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15.
Закона о информисању и медијима.
У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и
оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном
износу од 320.000,00 динара, већ у износу 100.000,00 динара.
7. Подносилац пријаве, Удружење „Со Бесед“, Главна 34, 24321 Мали Иђош
конкурисао је са предлогом пројекта “Јавно информисање припадника мађарске
националне заједнице у Малом Иђошу“. Укупна вредност пројекта је 540.000 динара,
од чега су 110.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 430.000,00 динара
средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени
пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и у складу је са
критеријума из члана 18. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања: мером у којој је
пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања
и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким
медијским стандардима.
У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни
интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје усклађеност
пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, добро
конципиран план реализације пројектних активности, реална мерљивост резултата и
индикатора, искуство подносиоца пријаве и искуство у реализацији сличних
пројектних садржаја, (члан 18. став 2.: тачке 1. алинеја 3. и тачка 3. алинеја 3.).
Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и
истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, што
у потпуности одговара намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15.
Закона о информисању и медијима.
У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и
оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном
износу од 430.000,00 динара, већ у износу 100.000,00 динара.
8. Подносилац пријаве, Дневник–пољопривредник ад на новинско-издавачку
делатост Нови Сад, Булевар Ослобођења 81, 21000 Нови Сад конкурисао је са
предлогом пројекта “Значај воде за квалитет живота у селима локалне самоуправе
општине Мали Иђош“. Укупна вредност пројекта је 350.020,00 динара, од чега су
70.004,00 динара средства подносиоца пријаве, а 280.016,00 динара средства за која се
аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са
наменом средстава из Јавног конкурса и у складу је са критеријума из члана 18. став
1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области
јавног информисања: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни
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интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције
привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни
интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје усклађеност
пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, добро
конципиран план реализације пројектних активности, реална мерљивост резултата и
индикатора, знатно искуство подносиоца пријаве и искуство у реализацији сличних
пројектних садржаја, (члан 18. став 2.: тачке 1. алинеја 3. и тачка 3. алинеја 3.).
Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и
истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, што
у потпуности одговара намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15.
Закона о информисању и медијима.
У складу са чланом 18. став 2. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и
оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном
износу од 280.016,00 динара, већ у износу 100.000,00 динара.
Средства нису одобрена следећим подносиоцима пројеката:
Редни
број

Издавач медија

Назив пројекта

Назив медија

1.

Sowel art доо Бачка Топола

Формирање базе
информација о општини
Мали Иђош

btpublicnews

2.

О консалтинг Нови Сад,
агенција за консалтинг и
консултантске услуге

Прва генерација

ЈМУ Радио телевизија
Војводине

3.

YU Eco доо Суботица

Мали Иђош на длану

ТВ YU Eco

4.

Новинска агенција Дигитал
медија оффице пр Милош
Ковачевић

Црногорци у општини Мали
Иђош

Моја Црна Гора

5.

Хонестас агенција Имре
Шебешћен пр.

6.

Доо Реорганизација Ниш

7.

Новости дана.рс доо НишМедијана

Учешће „Вајдашаг ма“ у
локалном информисању у
Vajdasag ma
општини Мали Иђош у 2019.
год.
Туризам и угоститељство као
лек за незапосленост и
Новости дана
сиромаштво у Малом Иђошу
Малом Иђошу треба више
беба

Новости дана

У складу са чланом 22. став 9. Правилника, Комисија даје следеће образложење за
неприхватање пројеката:
1. Подносилац пријаве, Sowel art доо Бачка Топола, Маршала Тита 77, 24300 Бачка
Топола конкурисала је са предлогом пројекта „Формирање базе информација о
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општини Мали Иђош, укупна вредност пројекта је 731.600,00 динара, од чега су
151.600,00 динара средства подносиоца пријаве, а 580.000,00 динара средства за која
се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са
наменом средстава из Јавног конкурса и у складу је са критеријумом из члана 18.
став 1. тачка 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције привржености
професионалним и етичким медијским стандардима.
Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став. 1 тачка 1.
Правилника: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари
јавни интерес у области јавног информисања“. Пројекат, наиме, није усклађен са чл.
18 став 2. тачка 1. алинеја 3, тачке 4. алинеје 1. и 2. Правилника о суфинансирању
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања. Наиме, у
пројекту нису јасно индентификовани реални проблеми и потребе циљне групе,
односно пројекат је уопштен, без разрађеног описа активности идентификације циља.
Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.
2. Подносилац пријаве, О консалтинг Нови Сад, агенција за консалтинг и
консултантске услуге, Милеве Марић 34, 21000 Нови Сад конкурисала је са
предлогом пројекта „Прва генерација“, укупна вредност пројекта је 600.000,00
динара, од чега су 300.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 300.000,00
динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе.
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и у складу је
са критеријумом из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мером пружања веће
гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став. 1 тачка 1.
Правилника: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари
јавни интерес у области јавног информисања“. Пројекат, наиме, није усклађен са чл.
18 став 2. тачка 1. алинеја 3, тачке 4. алинеје 1. и 2. Правилника о суфинансирању
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања. Наиме, у
пројекту нису истакнути резултати и индикатори резултата који воде постизању циља
пројекта, недостаје детаљна разрада описа и период реализације пројекта није јасно
назначен. Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.
3. Подносилац пријаве, YU Eco доо Суботица, Магнетна поља б.б., 24000 Суботица
конкурисала је са предлогом пројекта „Мали Иђош на длану“, укупна вредност
пројекта је 2.402.000,00 динара, од чега су 1.202.000,00 динара средства подносиоца
пријаве, а 1.200.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице
локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног
конкурса и у складу је са критеријумом из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то:
мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским
стандардима.
Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став. 1 тачка 1.
Правилника: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари
јавни интерес у области јавног информисања“. Пројекат, наиме, није усклађен са чл.
18 став 2. тачка 1. алинеја 3, тачке 4. алинеје 1. и 2. Правилника о суфинансирању
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања. Наиме, у
пројекту нису јасно индентификовани реални проблеми и потребе циљне групе,
односно пројекат је уопштен, без разрађеног описа активности идентификације циља,
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буџет је предимензиониран, посебно у делу персоналних торшкова. Из наведених
разлога, предлог је да се пројекат не подржи.
4. Подносилац пријаве, Новинска агенција Дигитал медија оффице пр Милош
Ковачевић, Шарл де Гол 20, 24330 Панонија конкурисала је са предлогом пројекта
„Црногорци у општини Мали Иђош, укупна вредност пројекта је 380.000,00 динара,
од чега су 80.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 300.000,00 динара
средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени
пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и у складу је са
критеријумом из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мером пружања веће
гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став. 1 тачка 1.
Правилника: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари
јавни интерес у области јавног информисања“. Пројекат, наиме, није усклађен са чл.
18 став 2. тачка 1. алинеја 3, тачке 4. алинеје 1. и 2. Правилника о суфинансирању
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања. Наиме,
пројекат је уопштен, без разрађеног описа и плана активности, недостају резултати и
идентикатори резултата, а ку пројекту нису наведени подаци о интерном
мониторингу и евауацији пројекта. Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не
подржи.
5. Подносилац пријаве, Хонестас агенција Имре Шебешћен пр., Морнарска 33, 21000
Нови Сад конкурисала је са предлогом пројекта „Учешће „ВАјдашаг ма“ у локалном
информкисању у општини Мали Иђош у 2019.години“, укупна вредност пројекта је
248.000,00 динара, од чега су 50.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а
198.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне
самоуправе. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и
у складу је са критеријумом из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мером
пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским
стандардима.
Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став. 1 тачка 1.
Правилника: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари
јавни интерес у области јавног информисања“. Пројекат, наиме, није усклађен са чл.
18 став 2. тачка 1. алинеја 3, тачке 4. алинеје 1. и 2. Правилника о суфинансирању
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања. Наиме, циљ
и опис пројекта су нејасни, односно пројекат је уопштен, опис активности није
адекватан. Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.
6. Подносилац пријаве, ДОО Реорганизација Ниш, Наде Томић 21, 18000 Ниш
конкурисала је са предлогом пројекта „Туризам и угоститељство као лек за
незапосленост и сиромаштво у Малом Иђошу“, укупна вредност пројекта је
127.000,00 динара, од чега су 27.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а
100.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне
самоуправе. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и
у складу је са критеријумом из члана 18. став 1. тачка 2. Правилника, и то: мером
пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским
стандардима.
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Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став. 1 тачка 1.
Правилника: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари
јавни интерес у области јавног информисања“. Пројекат, наиме, није усклађен са чл.
18 став 2. тачка 1. алинеја 3, тачке 4. алинеје 1. и 2. Правилника о суфинансирању
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања. Наиме, у
пројекту нису јасно индентификовани реални проблеми и потребе циљне групе,
односно пројекат је уопштен, нејасан. Конкретно, у значају пројекта се наглашава се
потреба информисања грађана Руске федерације и припадника Руске етничке
заједнице у другим земљама о Малом Иђошу и његовим потенцијалима. Из наведених
разлога, предлог је да се пројекат не подржи.
7. Подносилац пријаве, Новости дана.рс доо Ниш-Медијана, Наде Томић 21, 18000
Ниш конкурисала је са предлогом пројекта „Малом Иђошу треба више беба“ укупна
вредност пројекта је 526.000,00 динара, од чега су 106.000,00 динара средства
подносиоца пријаве, а 420.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета
јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из
Јавног конкурса и у складу је са критеријумом из члана 18. став 1. тачка 2.
Правилника, и то: мером пружања веће гаранције привржености професионалним и
етичким медијским стандардима.
Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став. 1 тачка 1.
Правилника: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни
интерес у области јавног информисања“. Пројекат, наиме, није усклађен са чл. 18
став 2. тачка 1. алинеја 3, тачке 4. алинеје 1. и 2. Правилника о суфинансирању
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања. Наиме,
уопштеност теме не доприноси остваривање намене пројекта, не постоји економска
оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности, нису
индентификовани реални проблеми и потребе циљне групе. Из наведених разлога,
предлог је да се пројекат не подржи.
Општинско веће је прочитало наведене пројекте учесника конкурса и у потпуности
прихватило образложење Стручне комисије, разлози за супротном одлуком нису постојали,
Стручна комисија има стручно знање које је потребно за оцену ко испуњава услове за доделу
средстава.
На основу предлога Стручне комисије, а у складу са Законом о јавном информисању и
медијима и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у
области јавног информисања, Општинско веће општине Мали Иђош донело је решење о
расподели средстава као што је наведено у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно. Против овог решења није
дозвољена жалба, али се може покренути управни спор у року од 30 дана од достављања
решења.
Доставити:
1.
2.
3.
4.

Учесницима Конкурса,
Веб презентацији,
Службеном листу,
Овом органу.
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Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

27.
На основу члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл. лист РС“, бр.
18/2016), члана 34. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016 – др. Закон, 108/2016, 113/2017) члана 6. и 12. Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у
јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права,
као и поступци јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС,
број 16/2018) Општинско веће Општине Мали Иђош, дана 7.2.2020. г. доноси
РЕШЕЊЕ
Издаје се у закуп део зграде - канцеларија број 6 на првом спрату у згради
пољопривреде, површине 16,67 м2, која се налази на адреси Маршала Тита број 40
Ловћенац, на катастарској парцели бр. 58/2 КО Ловћенац, број листа непокретности 2445,
који је у јавној својини Општине Мали Иђош, на период од 5 година, у виђеном стању, за
износ од 2.167,1 динара месечно ТИМ ПАСТОРЕ ДОО ЛОВЋЕНАЦ, матични број:
21543497, пиб: 111805312, седиште ул. Маршала Тита 40, Ловћенац, шифра делатности 0162
- помоћне делатности у узгоју животиња, текући рачун бр. 320-0220500158638-70.
Закупац се обавезује да у закупљеној непокретности из става 1. овог решења обавља
делатност услуге - шифра делатности 0162 - помоћне делатности у узгоју животиња.
Понуђачу ТИМ ПАСТОРЕ ДОО ЛОВЋЕНАЦ се уплаћени депозит урачунава у
закупнину коју је у обавези да плаћа након закључења уговора о закупу.
Образложење
Дана 9.1.2020. г. Општинско веће Општине Мали Иђош је донело Одлуку о
расписивању јавног огласа за давање у закуп непокретности у јавној својини Oпштине Мали
Иђош и расписало Јавни оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за
давање у закуп непокретности у јавној својини општине Мали Иђош бр. 06-1-2/2020-01.
Оглас је објављен на огласној табли општинске управе Општине Мали Иђош, у
„Службеном листу Општине Мали Иђош“ и на званичној интернет страници Општине Мали
Иђош и рок за подношење понуда рачунао се од наредног дана од дана објављивања у
„Службеном листу Општине Мали Иђош“.
Рок за подношење затворених писмених понуда је истекао 27.1.2020.г. у 12,00 часова,
с тим што је отварање приспелих затворених понуда обављено дана 31.1.2020.г. у 9,00
часова.
Почетна цена издавања у закуп износила је 2.167,1 динар, а износ депозита је такође
2.167,1 динар (износ једне месечне закупнине). У висину закупнине нису урачунати сви
трошкови коришћења закупљеног простора (електрична енергија, грејање, вода,
телефон,чистоћа и др.)

Страна 26.

Година 2020.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 3.

До 27.1.2020.г. у 12,00 часова у општину Мали Иђош је приспела једна благовремена
и потпуна понуда, од стране ТИМ ПАСТОРЕ ДОО ЛОВЋЕНАЦ, који је понуду предао
27.1.2020.г. у 8,48 часова са понудом од 2.167,1 динар месечно.
Комисија за спровођење поступка издавања у закуп објеката у јавној својини
Општине Мали Иђош је дана 31.1.2020. г. сачинила записник бр. 464-1/2020. Једини учесник
поступка понуђач ТИМ ПАСТОРЕ ДОО ЛОВЋЕНАЦ (законски заступник Милош
Стојановић) је присуствовао отварању писмених понуда. Уз пријаву и понуду ТИМ
ПАСТОРЕ ДОО ЛОВЋЕНАЦ је доставило уредну пријаву, назив и седиште, копију решења
о упису правног лица у регистар код надлежног органа, број жиро рачуна и доказ о уплати
депозита од 2.167,1 динар.
Поступак прикупљања понуда је спроведен и прихваћена је понуда ТИМ ПАСТОРЕ
ДОО ЛОВЋЕНАЦ која је испуњавала услове огласа.
Понуђачу ТИМ ПАСТОРЕ ДОО ЛОВЋЕНАЦ се уплаћени депозит урачунава у
закупнину коју је у обавези да плаћа након закључења уговора о закупу.
Како је горе наведена понуда ТИМ ПАСТОРЕ ДОО ЛОВЋЕНАЦ једина и највиша,
одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења се може поднети тужба надлежном
суду у року од 15 дана од дана достављања овог решења.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-6-8/2020-01
Дана: 07.02.2020. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

28.
На основу члана 48. Пословника Oпштинског већа општине Мали Иђош („Службени лист
општине Мали Иђош“ број 16/2008) и члана 26. став 3. Закона о бесплатној правној помоћи
(„Службени гласник РС“ број 87/2018), Општинско веће општине Мали Иђош на седници
одржаној 07.02.2020. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Овлашћује се Ситаш Ангела, дипломирани правник из Фекетића за пружање бесплатне
правне помоћи у општинској управи Општине Мали Иђош. Ситаш Ангела поседује Потврду
Министарства правде број 021-01-111/2019-22-69 од 25.09.2019. године, као и Решење
Министарства правде број 021-01-110/2019-06-34 од 26.09.2019. године којим јој је издата
дозвола за одлучивање о захтевима за одобравање бесплатне правне помоћи.
Члан 2.
Задужује се Општинска управа Општине Мали Иђош да усклади Правилник о
организацији и систематизацији радних места у општинској управи и стручним службама
Општине Мали Иђош са чланом 26. став 3. Закона о бесплатној правној помоћи.

Број 3.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2020.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-6-9/2020-01
Дана: 07.02.2020. године
Мали Иђош

Страна 27.

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

29.
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 07.02.2020. године доноси:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Усваја се предлог Комисије за доделу средстава за пројекте из области културе и
одобрава се исплата финансијских средстава за финансирање програма/пројеката из области
културе за 2020. годину за:
1.
2.
3.

КУД „П П Његош“
Ловћенац
КУД „Петефи Шандор“
Мали Иђош
Мађарско удружење за неговање
културе и очување локалне
историје „Фекетић“
Фекетић

Редовна делатност

1.600.000,00 рсд

Редовна делатност

2.160.000,00 рсд

Редовна делатност

2.160.000,00 рсд

Члан 2.
Налогодавац за извршење буџета је председник општине Мали Иђош.
Члан 3.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-6-10/2020-01
Дана: 07.02.2020. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

30.

Страна 28.

Година 2020.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 3.

На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени

лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 07.02.2020. године доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Усваја се предлог Комисије за доделу средстава за пројекте из области пољопривреде и
одобрава се исплата финансијских средстава за финансирање или суфинансирање
програма/пројеката или редовне делатности из области пољопривреде у 2019. години за:
1.

Удружења пољопривредника „Газдакер“
Фекетић, Братства 30.

2.

Клуб произвођача Мали Иђош
Мали Иђош, Главна 32.

Помоћ и едукација
пољопривредних
произвођача
Помоћ пољопривредним
произвођачима

1.380.000,00 рсд

1.920.000,00 рсд

Члан 2.
Налогодавац за извршење буџета је председник општине Мали Иђош.
Члан 3.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-6-11/2020-01
Дана: 07.02.2020. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

31.
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 07.02.2020. године доноси:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Усваја се Захтев Центра за социјални рад општине Мали Иђош из Малог Иђоша од
дана 04.02.2020. године за реконструкцију дела објекта.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-6-12/2020-01

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

Број 3.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2020.

Страна 29.

Дана: 07.02.2020. године
Мали Иђош
____________________ . ____________________

32.
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 07.02.2020. године доноси:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Усваја се Захтев Општинског удружења пензионера Мали Иђош из Малог Иђоша од
дана 29.01.2020. године за обезбеђивање рачунара и аларм система са камерама и задужује се
Општинска управа општине Мали Иђош за даље поступање.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-6-13/2020-01
Дана: 07.02.2020. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

33.
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени

лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 07.02.2020. године доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Усваја се Захтев мештана улице Гујон из Малог Иђоша од дана 30.01.2020. године за
реновирање тротоара и задужује се Општинска управа општине Мали Иђош за даље
поступање.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-6-14/2020-01

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

Страна 30.

Година 2020.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 3.

Дана: 07.02.2020. године
Мали Иђош
____________________ . ____________________

34.
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 07.02.2020. године доноси:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Предлаже се неформалној групи грађана формирање и регистрација удружења
грађана код Агенције за привредне регистре ради и даље комуникације и пружања помоћи
од стране општине Мали Иђош.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-6-15/2020-01
Дана: 07.02.2020. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

35.
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени

лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 07.02.2020. године доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Усваја се Захтев Стонотениског Клуба „Домбош“од дана 22.01.2020. године за
покривање трошкова одласка на „Czech Junior and Cadet Open” у Републику Чешку у износу
од 40.000,00 рсд и предмет се доставља Спортском Савезу Општине Мали Иђош за даље
поступање.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

Број 3.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2020.

Страна 31.

Број: 06-6-16/2020-01
Дана: 07.02.2020. године
Мали Иђош
____________________ . ____________________

36.
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 07.02.2020. године доноси:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Усваја се Захтев Милорада Павловића из Ловћенца од дана 28.01.2020. године за
сношење путних трошкова и задужује се Општинска управа општине Мали Иђош за даље
поступање.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-6-17/2020-01
Дана: 07.02.2020. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

37.
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 07.02.2020. године доноси:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Усваја се захтев Дејана Рогановића из Ловћенца од дана 23.1.2020. године за
покривање штете узроковане од пса луталице и овлашћује се и задужује се Општински
правобранилац Драган Божовић да закључи вансудско поравнање са Дејаном Рогановићем
усвајајући његов захтев у целости.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Општина Мали Иђош

Председник Општинског већа

Страна 32.

Година 2020.

Службени лист општине Мали Иђош

Општинско веће
Број: 06-6-18/2020-01
Дана: 07.02.2020. године
Мали Иђош

Број 3.

Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

38.
На основу члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015) и
члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени лист општине
Мали Иђош“ бр. 16/2008) Председник Савета Месне заједнице Мали Иђош 07.02.2020.
године доноси
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за спровођење поступка издавања у закуп објеката у јавној
својини општине Мали Иђош, корисник Месна заједница Мали Иђош
I
Образује се Комисија за спровођење поступка издавања у закуп објеката (пословног
простора површине 21м2) у јавној својини општине Мали Иђош, на адреси Мали Иђош,
Главна 34 (у даљем тексту: Комисија) путем јавног надметања или прикупљања писмених
понуда, а изузетно и непосредном погодбом у случајевима утврђеним законом и уредбом,
коју чине три члана у следећем саставу:
1. Ситаш Ангела из Фекетића, председник
2. Шипош Тибор из Малог Иђоша, члан
3. Лацкович Аннамариа из Малог Иђоша, члан
II
Комисија је дужна да у поступку издавања у закуп објеката (пословног простора површине
21м2) у јавној својини општине Мали Иђош на адреси Мали Иђош, Главна 34 путем јавног
надметања или прикупљања писмених понуда, а изузетно и непосредном погодбом у
случајевима утврђеним законом и уредбом, састави записник и саставља Предлог који
доставља Општинском већу и Предсенику Савета Месне заједнице Мали Иђош.
III
Ово Решење објавити у Службеном листу општине Мали Иђош.
IV
Ово решење доставити:
1.Општини Мали Иђош
2.Члановима комисије
3.Архиви

Број 3.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2020.

Страна 33.

Број решења: 16/2020
др Тибор Деак, с.р.
председник Савета
Месне заједнице Мали Иђош
____________________ . ____________________

34.oldal

2020.év

Kishegyes Község Hivatalos Lapja

3. szám

20.
A pénzbeli támogatásra való jogosultság érvényesítésének kritériumairól szóló szabályzat,
Kishegyes községben, testen kívüli megtermékenyítésre, 7. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos
Lapja, 2/2020 szám) és Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes
Község Hivatalos Lapja, 16/2008 sz.) alapján, a községi tanács a 2020. február 7-én megtartott
ülésén meghozza a következő
VÉGZÉST
munkacsoport megalakításáról a testen kívüli megtermékenyítésre irányuló pénzbeli
támogatás feltételei kielégítésének megállapítására
1. szakasz
Megalakítjuk a testen kívüli megtermékenyítésre irányuló pénzbeli támogatás feltételei
kielégítésének megállapítására szolgáló munkacsoportot, a következő összetételben:
1. Lukács Klára – községi tanácstag – elnök
2. Nagy Mélykúti Kiskovács Ildikó – Kishegyes Község Szociális Központjának
igazgatónője – tag
3. Zlatko Popović – a kishegyesi községi képviselő-testület elnökhelyettese – tag
4. Radovan Dakić – segédpolgármester – tag
2. szakasz
A munkacsoport, a testen kívüli megtermékenyítésre irányuló pénzbeli támogatásra való
jogosultság érvényesítésének kritériumairól szóló szabályzat, Kishegyes községben, alapján
véleményezést hoz a testen kívüli megtermékenyítésre irányuló pénzbeli támogatás feltételeinek
kielégítéséről, és javaslatot terjeszt be a községi tanács felé a pénzbeli támogatásra való
jogosultság elismeréséről, illetve elutasításáról.
3. szakasz
A munkacsoport munkájához szükséges adminisztratív-technikai ügyleteket Kishegyes község
Községi közigazgatásának Általános közigazgatási, közös ügyletekkel foglalkozó, társadalmi
tevékenységügyi és a Képviselő-testület ügyleteivel foglalkozó osztálya végzi.
4. szakasz
A jelen végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi tanács
Szám: 06-6-1/2020-01
Kelt: 2020.02.7-én
Kishegyes

Marko Lazić, s.k.
Községi tanács elnöke
____________________ . ____________________
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21.
Az autonóm tartományok és a helyi önkormányzati egységek alkalmazottairól szóló törvény 179.
szakasza 1. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016, 113/2017, 95/2018 és 113/2017 szám
– egy. törvény) és Kishegyes község Statútumának 64. szakasza 1. bekezdése 16. pontja
(Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 7/2019 szám) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa a
2020. február 7-én megtartott ülésén meghozta a
VÉGZÉST
Kishegyes község fellebviteli bizottsága elnökének felmentéséről
1. szakasz
Felmentjük a kishegyesi Bíró Anikó okleveles jogászt Kishegyes község fellebviteli bizottságának
elnöki tisztsége alól, írásban benyújtott lemondása alapján.
2. szakasz
A jelen végzés a meghozatala napján lép hatályba, és meg kell jelentetni Kishegyes Község
Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi tanács
Szám:06-6-2/2020-01
Kelt:2020.02.7-én
Kishegyes

Marko Lazić, s. k.
Községi tanács elnöke
____________________ . ____________________

22.
Az autonóm tartományok és a helyi önkormányzati egységek alkalmazottairól szóló törvény 173.
és 179. szakasza 2. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016, 113/2017, 95/2018 és
113/2017 szám – egy. törvény) és Kishegyes község Statútumának 64. szakasza 1. bekezdése 16.
pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 7/2019 szám) alapján, Kishegyes község Községi
tanácsa a 2020. február 7-én megtartott ülésén meghozta a
VÉGZÉST
Kishegyes község fellebviteli bizottsága elnökének kinevezéséről
1. szakasz
Kinevezzük a szeghegyi Dragan Božović jogi vizsgával rendelkező okleveles jogászt Kishegyes
község fellebviteli bizottságának elnökévé, a fellebviteli bizottság mandátumának lejártáig.
2. szakasz
A jelen végzés a meghozatala napján lép hatályba, és meg kell jelentetni Kishegyes Község
Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
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Kishegyes község
Községi tanács
Szám:06-6-3/2020-01
Kelt:2020.02.7-én
Kishegyes
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Marko Lazić, s. k.
Községi tanács elnöke
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23.
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 2020. évi
költségvetéséről szóló határozat (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 33/19 sz.) alapján, Kishegyes
község Községi tanácsa 2020. február 7-én meghozza a következő
HATÁROZATOT
a köztájékoztatás területéről való médiatartalmak gyártását célzó projektumok 2020.
évi társtámogatására irányuló pályázat kiírásáról Kishegyes község területén
1.

szakasz

Kiírjuk a köztájékoztatás területéről való médiatartalmak gyártását célzó projektumok 2020. évi
társtámogatására irányuló pályázatot Kishegyes község területén.
2. szakasz
A jelen pályázatra szánt eszközök összege 3.300.000,00 dinár, Kishegyes község 2020. évi
költségvetéséről szóló határozata (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 33/19 sz.) szerint.
3. szakasz
A jelen határozat szerves része a köztájékoztatás területéről való médiatartalmak gyártását célzó
projektumok 2020. évi társtámogatására irányuló pályázat Kishegyes község területén.
Szerb Köztársaság-Vajdaság AT
Kishegyes község
Községi tanács
Szám: 06-6-4/2020-01
Kelt: 2020.02.07-én
Kishegyes

Marko Lazić, s.k.
KT elnöke

____________________ . ____________________

24.
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 2019.12.26-
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i, 401-00-00215/2019-01/2 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 2020. évi költségvetéséről szóló határozat (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja, 33/19 sz.) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa 2020. február 7-én kiírja az
alábbi
PÁLYÁZATOT
a köztájékoztatás területéről való médiatartalmak gyártását célzó projektumok 2020. 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 3.300.000,00 dinár.
A legkevesebb jóváhagyandó összeg 10.000,00 dinár projektenként, a legmagasabb összeg pedig
600.000,00 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 2020. 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
kerül megvalósításra, amely szerepel a Médiumok jegyzékében, és Kishegyes község területén
adják ki/sugározzák;
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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:
2.1.
A pályázat résztvevője ellen állami szervek, szabályozó testületek vagy önszabályozó
testületek
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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;
A Szerb Nemzeti Bank által kiadott bizonylat arról, hogy ellene nem indítottak kényszermegfizíettetési eljárást (hogy számláját nem zárolták);
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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 pályázatra való jelentkezéseket a pályázat Dnevnik napilapban való megjelenésétől számított 20
napon belül kell beterjeszteni, azaz 2020.02.10. - 2020.03.02. 14.00 óráig.
Az eszközök odaítéléséről szóló határozatot legkésőbb a pályázat lezártától számított 90 napon
belül kell meghozni.
VI. JELETKEZÉSI MÓD
A pályázatot és a jelentkezési űrlapot Kishegyes község hivatalos honlapján teszik közzé,
www.maliidjos.rs, ahol elérhetőek lesznek a pályázat ideje alatt.
A jelentkezéseket a következő címre kell küldeni:
 nyomtatott formában, lezárt borítékban: Kishegyes község, Fő utca 32., 24321 Kishegyes,
Köztájékoztatási pályázat 2020 megjelöléssel-NEM FELNYITNI
 1. sz. Űrlap (jelentkezés és költségvetés) elektronikus úton az opstina.maliidos@gmail.com
e-mail címre, Köztájékoztatási pályázat 2020 megjelöléssel.
Az előírt határidőn túl, illetve a nem jó űrlapon beterjesztett jelentkezéseket nem veszik
figyelembe.
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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.
A bizottsági tagokra vonatkozó javaslatokat a pályázat Dnevnik napilapban való megjelenésétől
számított 20 napon belül terjeszthetik be, azaz 2020.02.10. - 2020.03.02. 14.00 óráig.
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 2020 megjelöléssel-bizottsági tag javaslata, vagy elektronikus úton a:
opstina.maliidos@gmail.com e-mail címre, Köztájékoztatási pályázat 2020 megjelölésselbizottsági tag javaslata.
VIII. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Az eszközelosztásról szóló végzés megjelenik Kishegyes község honlapján www.maliidjos.rs, és
elektronikus formában továbbítva lesz minden résztvevőnek.
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 2021. 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: 06-6-5/2020-01
Kelt: 2020.02.07-én
Kishegyes
____________________ . ____________________
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Marko Lazić, s.k.
KT elnöke
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Az egyesületekről szóló törvény 38. szakasza 1-5. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 51/2009,
99/2011 -egyéb törvény és 44/2018 szám - egyéb törvény), Kishegyes község költségvetéséből
származó eszközök kiutalására való jogosultság módjáról és eljárásáról szóló szabályzat 4-14.
szakasza, polgári egyesületek és nem kormányzati szervezetek programjaira (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja, 21/2016 szám) és Kishegyes község 2020. évi költségvetéséről szóló határozat
(Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 33/2019 sz.) alapján, Kishegyes polgármestere kiírja a
következő
PÁLYÁZATOT
közérdekű szociális ellátás-tanácsadás- programjainak/projektjeinek támogatására vagy
társtámogatására a 2020. évben
1.

Eszközök kiutalásának céljai

Az eszközök kiutalásának általános célja közérdekű szociális ellátás-tanácsadásprogramjainak/projektjeinek támogatása vagy társtámogatása, Kishegyes község
költségvetéséből, és a következőkre vonatkoznak:
- Különféle szociális ellátás és egyéb szolgáltatás fejlesztésének ösztönzése a
közösségben;
- Óvodás korú gyermekek nappali ellátása hatékonyságának előmozdítása;
- Higiénia és egészséges szokások fenntartásával kapcsolatos tudat előmozdítása az
óvodás korú gyermekeknél.
2.
Eszközök rendeltetése
Az eszközök egyesületek programjai/projektjei támogatására vagy társtámogatására
irányulnak: projekttevékenységek és tevékenységek végzésének költségei (kommunikációs
költségek, irodai eszközök, fűtés és villanyáram költségei, szállítás költségei), projekt csapat
költségei.
3.
Pályázaton való részvételi jog
A pályázaton a következő alanyok vehetnek részt:
- Kishegyes község területén székhellyel rendelkező polgári egyesületek és/vagy
amelyek tevékenységüket Kishegyes község területén valósítják meg.
A pályázaton nem vehetnek részt azok az egyesületek, amelyek nem tettek eleget
elszámolási kötelezettségüknek Kishegyes község önkormányzata felé, a kiutalt eszközök
alapján.
4.
Pályázat feltételei
A benyújtott projektek és a községi tanács által kinevezett pályázati bizottság
(egyesületekre) határozata alapján, egyszeri, vissza nem térítendő, a községi költségvetésben
célirányosan előlátott pénzeszközök kiutalására kerül sor. Egy egyesület legfeljebb két
jelentkezéssel vehet részt az adott költségvetési évben. A jelen pályázatatból kizárólag olyan
projektek lesznek támogatva, amelyek legkésőbb 2020. december 31-ig megvalósulnak.
A támogatásban részesülő polgári egyesületek kötelesek célirányosan felhasználni a kiutalt
eszközöket. A projektek megvalósításáról szóló jelentést (narratív és pénzügyi) be kell
nyújtani a projekt lezárásától számított 30 napon belül, de legkésőbb 2021. január 31-ig.
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Kishegyes község fenntartja a jogot, hogy szükség esetén további dokumentációt kérjen, és
további feltételek kielégítését kérje a kérelmezőtől, valamint a projektek megvalósításának
ellenőrzését. A jelentkezéseket és a mellékelt dokumentációt nem áll módunkban
visszajuttatni a pályázóknak.
A pályázatra való jelentkezést kizárólag az előlátott formanyomtatványon lehet benyújtani,
amely letölthető a www.maliidjos.com internetes oldalról.
A pályázat Kishegyes község honlapján való megjelenítésétől számított 8 napig érvényes.

А pályázatra való jelentkezés a következőket tartalmazza:
А) KÖTELEZŐ RÉSZ:
1)
Pályázati formanyomtatvány
2)
Projekt költségvetési formanyomtatvány
3)
Bejegyzésről szóló végzés fénymásolata (APR)
4)
Kincstári folyószámla vezetéséről szóló bizonylat fénymásolata
5)
Amennyiben létezik partnerszervezet, kötelező az együttműködésről szóló
szerződés/ memorandum fénymásolata
6) A teljes projektjavaslat elektronikus formában, CD-n vagy e-mailben az
opstina.maliidos@gmail.com címre
7)
Az adatok pontosságáról és a pályázat feltételeinek elfogadásáról szóló nyilatkozat
B) NEM KÖTELEZŐ RÉSZ:
1)
Anyagok, publikációk, újságcikkek, egyéb dokumentáció, amely bemutatja a
szervezet munkáját
2)
Ajánlások
A pályázatra való jelentkezést zárt borítékban, egy nyomtatott példányban és elektronikus
formában kell benyújtani Kishegyes község iktatójánál (Kishegyes község épületében lévő
ügyfélszolgálati központja), vagy postai úton eljuttatni a pályázati bizottság részére,
Kishegyes község, Fő utca 32., 24321 Kishegyes, a következő megjelöléssel:
”KÖZÉRDEKŰ
SZOCIÁLIS
ELLÁTÁS-TANÁCSADÁS-TÁMOGATÁSÁRA
VAGY
TÁRSTÁMOGATÁSÁRA
IRÁNYULÓ
PÁLYÁZATRA
VALÓ
JELENTKEZÉS – NEM FELNYITNI “
A nyilvános pályázatot a pályázati bizottság bonyolítja le.
6. Eredményhirdetés
A pályázat eredménye megjelenik Kishegyes Község Hivatalos Lapjában és a
www.maliidjos.com internetes honlapon. Azokat a szervezeteket, akik benyújtották a
pályázatra való jelentkezéseket, elektronikus úton értesítjük az eredményekről. A beadott
pályázati dokumentációt nem áll módunkban visszaadni.
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7. Jelentés
A támogatott program lezárásától számított 30 napon belül, de legkésőbb 2021. január 31-ig a
támogatott szervezet köteles benyújtani a jelen pályázatból származó eszközök célirányosan
történő felhasználásáról szóló jelentést. A jelentés narratív és pénzügyi részből áll. A narratív rész
tartalmazza a projekt megvalósításának szöveges, szakmai leírását, és mellékelni kell hozzá a
programokon készült fényképeket, promóciós anyagokat és újságcikkeket, stb., ahol megjelölt,
miszerint a projektet Kishegyes község támogatja vagy társtámogatója. A pénzügyi jelentés
tartalmazza a számlák specifikációját, a számlák és a banki kivonatok (bejövő és kimenő
eszközök) hitelesített fénymásolatát, amelyek bizonyítják az eszközök célirányos felhasználását.
Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi tanács
Szám: 06-6-6/2020-01
Kelt: 2020. február 7-én
Kishegyes

Marko Lazić, s.k.
KT elnöke

____________________ . ____________________

26.
Az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 175. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye,
18/2016 és 95-2018 sz. – hiteles értelmezés), a közigazgatási perekről szóló törvény 29. szakasza
(SZK Hivatalos Közlönye, 119/2009 sz.), a köztájékoztatásról és médiumokról szóló törvény 25.
szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 83/14, 58/15 és 12/16 szám – hiteles értelmezés), Kishegyes
község 2019. évi költségvetéséről szóló határozat (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 30/18 sz.)
és Kishegyes község 2019. évi költségvetéséről szóló határozat módosításáról (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja, 3/19, 7/19, 18/19 és 24/19 sz.), a köztájékoztatás területéről való médiatartalmak
gyártását célzó projektumok 2019. évi társtámogatására irányuló szabályzat 24. szakasza 1.
bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 16/16/8/17 sz.) alapján, a 2019.10.3-án közzétett,
köztájékoztatás területéről való médiatartalmak gyártását célzó projektek társtámogatására
irányuló pályázat szerint, Kishegyes község területén, a következő felek részére: Impres doo, Duna
u. 2., 24300 Topolya, DVP produkcija, Bulevar oslobođenja 81., 21000 Újvidék, Goran Polovina
pr. proizvodnja audio vizuelnog i televizijskog programa Eko medija Subotica, Jovan Nenad cár
tér 8., 24000 Szabadka, Agencija za izdavanje novina i veb portala „BačkaPress-OKONAS.INFO
Vrbas“, Tito marsall 92., 21460 Verbász, Foto video SI studio digital Srđan Ivanović pr Bačka
Topola, Nikola Tesla 14., 24300 Topolya, Zöld Dombok Környezet- és Közösségfejlesztési
Szervezet, Testvériség 30., 24323 Bácsfeketehegy, Szó Beszéd Egyesület, Fő u. 34., 24321
Kishegyes, Dnevnik-poljoprivrednik ad za novinsko-izdavačku djelatnost Novi Sad, Bulevar
oslobođenja 81., 21000 Újvidék, Sowel art doo Bačka Topola, Tito marsall 77., 24300 Topolya, O
konsalting Novi Sad, agencija za konsalting i konsultantske usluge, Mileve Marić 34., 21000
Újvidék, YU Eco doo Subotica, Mágneses mezők u. szn., 24000 Szabadka, Novinska agencija
Digital medija office pr Miloš Kovačević, Charles De Gaulle u. 20., 24330 Pannónia, Honestas
agencija Imre Šebešćen pr., Tengerész u. 33., 21000 Újvidék, DOO Reorganizacija Niš, Nade
Tomić 21., 18000 Niš és Novosti dana.rs doo Niš-Medijana, Nade Tomić 21., 18000 Niš, az
eszközelosztásról szóló határozati javaslatra, a köztájékoztatás területéről való médiatartalmak
gyártását célzó projektek társtámogatására irányuló pályázat szerint, Kishegyes község területén a
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2019. évben, amelyet a 2019.10.30-i, 06-53-1/2019-01 sz. végzéssel kinevezett bizottság
határozott meg a 2019. november 11-én megtartott ülésén, Kishegyes község Községi tanácsa, Fő
u. 32., Kishegyes, 2020. február 7-én meghozza a következő
VÉGZÉST
a köztájékoztatás területéről való médiatartalmak gyártását célzó projektumok 2019. évi
társtámogatására kiírt pályázat-Kishegyes község területén- szerinti eszközelosztásról
A jelen végzéssel módosul a köztájékoztatás területéről való médiatartalmak gyártását célzó
projektumok 2019. évi társtámogatására kiírt pályázat-Kishegyes község területén-szerinti
eszközelosztásról szóló, 2019.11.15-i, 06-56-02/2019-01 sz. végzés.
A 3.000.000,00 dinár értékű eszköz a következő köztájékoztatás területéről való médiatartalmak
gyártását célzó projektumok megvalósítására elosztott:
Sorszám
Médiakiadó elnevezése
Helység
Projekt neve
1.
Impres doo
Kishegyes község info percei 1.200.000,00
2.
DVP produkcija
Közérdek megvalósítása
1.000.000,00
Kishegyes
3.
Goran Polovina pr. proizvodnja
Kishegyesi turizmus
200.000,00
audio vizuelnog i televizijskog
programa Eko medija Subotica
4.
Agencija za izdavanje novina i
Élet Kishegyes községben
200.000,00
veb portala „BačkaPressOKONAS.INFO Vrbas“
5.
Foto video SI studio digital Srđan Köztájékoztatás
100.000,00
Ivanović pr Bačka Topola
6.
Zöld Dombok Környezet- és
Kishegyes lakosságának
100.000,00
Közösségfejlesztési Szervezet
magyar nyelvű tájékoztatása
7.
Szó Beszéd Egyesület
Kishegyes magyar nemzeti
100.000,00
közösségének
köztájékoztatása
8.
Dnevnik-poljoprivrednik ad za
A víz jelentősége az
100.000,00
novinsko-izdavačku djelatnost
életminőséghez Kishegyes
Novi Sad
község önkormányzatának
falvaiban
A következő kérelmezők nem részesülnek támogatásban:
Sorszám
Médiakiadó elnevezése
Helység
1.
Sowel art doo Bačka Topola
Topolya
2.
3.
4.
5.
6.

O konsalting Novi Sad, agencija
za konsalting i konsultantske
usluge
YU Eco doo Subotica
Novinska agencija Digital medija
office pr Miloš Kovačević
Honestas agencija Imre Šebešćen
pr.Ivanović pr Bačka Topola
Doo Reorganizacija Niš

Újvidék
Szabadka
Pannónia
Újvidék
Niš

Projekt neve
Információbázis kialakítása
Kishegyes községről
Az első generáció
Kishegyes
Montenegróiaik Kishegyes
községben
Vajdaság Ma részvétele a
helyi tájékoztatásban
Kishegyes községben
A turizmus és vendéglátás
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Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi tanács
Szám: 06-6-07/2020-01
Kelt: 2020.02.7-én
Kishegyes
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mint a munkanélküliség és
szegénység elleni
gyógyszer Kishegyesen
Kishegyesnek több
kisbabára van szüksége

Marko Lazić, s. k.
KT elnöke

____________________ . ____________________

27.
Az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 136. szakasza (SZK Hivatalos
Közlönye, 18/2016 sz.), a köztulajdonról szóló törvény 34. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye,
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-egyéb törvény, 108/2016, 113/2017 szám), ingatlan
közvetlen egyezség útján történő beszerzésének és elidegenítésének, valamint a köztulajdonban
lévő vagyontárgyak bérbeadásának, illetve egyéb tulajdonjog beszerzésének és kihasználása
átruházásának, valamint az árverés és az írásos ajánlatok begyűjtése feltételeiről szóló rendelet 6.
és 12. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 16/2018 sz.) alapján, Kishegyes község Községi
tanácsa 2020. február 7-én meghozza a következő
VÉGZÉST
Bérbe adjuk Kishegyes község köztulajdonában lévő épületrészt - 6. számú irodát, amely
mezőgazdasági épület első emeletén található, területe 16,67 m2, Tito marsall 40. Szeghegy, kataszteri
parcella száma 58/2 Szeghegy k.k., ingatlanalap száma 2445, 5 évre, a látott állapotban, 2.167,1 dinár
havi összegért, TIM PASTORE DOO LOVĆENAC részére, törzsszám: 21543497, AAJ: 111805312,
székhelye Tito marsall 40., Szeghegy, tevékenység kódja 0162 – állattenyésztési segédtevékenységek,
folyószámla sz. 320-0220500158638-70.
A bérlő kötelezi magát, miszerint a jelen végzés 1. bekezdésében említett, bérelt
ingatlanban a következő tevékenységet folytatja: tevékenységi kód 0162 – állattenyésztési
segédtevékenységek.
A TIM PASTORE DOO LOVĆENAC ajánlattevőnek, a befizetett letét beleszámítódik a
bérleti díjba, amelyet köteles a bérleti szerződés aláírását követően fizetni.
Indoklás
Kishegyes község Községi tanácsa 2020. január 9-én meghozta Kishegyes község
köztulajdonában lévő ingatlan bérbeadására irányuló nyilvános hirdetés kiírásáról szóló
határozatot, és
kiírta a Nyilvános hirdetést Kishegyes község köztulajdonában álló ingatlan bérbeadásához
szükséges írásos ajánlatok begyűjtése eljárásának lefolytatásáról, 06-1-2/2020-01 sz. alatt.
A hirdetés megjelent Kishegyes község Községi közigazgatásának hirdetőtábláján,
Kishegyes Község Hivatalos Lapjában és Kishegyes község hivatalos honlapján, az ajánlatok
benyújtásának határideje pedig Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való megjelenítését követő
nap volt.
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Az írásos javaslatok benyújtási határideje 2020. január 27-én 12,00 órakor lejárt, azzal,
hogy a beérkezett írásos ajánlatok felnyitására 2020. január 31-én 9,00 órakor került sor.
A bérleti díj kezdőára 2.167,1 dinár volt, a letét összege úgyszintén 2.167,1 dinár (egy havi
bérleti díj). A bérleti díj nem tartalmazza a bérelt helyiség használatának össz költségét
(villanyáram, fűtés, víz, telefon, tisztaság és egyéb).
2020. január 27. 12.00 óráig Kishegyes községbe egy határidőn belüli és teljes ajánlat
érkezett a TIM PASTORE DOO LOVĆENAC részéről, aki 2020. január 27-én 8.48-kor adta be a
2.167,1 dinár összegű ajánlatát.
Kishegyes község köztulajdonában álló létesítmények bérbeadására szolgáló bizottság
2020. január 31-én összeállította a 464-1/2020 sz. jegyzőkönyvet. Az eljárás egyetlen résztvevője,
TIM PASTORE DOO LOVĆENAC (törvényes képviselője Miloš Stojanović), részt vett az írásos
ajánlatok felnyitásán. A jelentkezés és ajánlat mellett TIM PASTORE DOO LOVĆENAC
szabályos jelentkezést nyújtott be, elnevezést és székhelyet, a jogi személy illetékes szerv
jegyzékébe való bejegyzéséről szóló végzést, a zsírószámla számot és a 2.167,1 dinár összegű letét
befizetéséről szóló bizonyítékot.
Az ajánlatok begyűjtésének eljárása végrehajtott és elfogadásra került a TIM PASTORE
DOO LOVĆENAC ajánlata, amely eleget tett a hirdetmény feltételeinek.
A TIM PASTORE DOO LOVĆENAC ajánlattevőnek, a befizetett letét beleszámítódik a
bérleti díjba, amelyet köteles a bérleti szerződés aláírását követően fizetni.
Mint ahogyan az a fentiekben is említett, a TIM PASTORE DOO LOVĆENAC ajánlata
volt az egyetlen és a legmagasabb, így a rendelkező rész szerint döntöttünk.
JOGORVOSLAT: A jelen végzés ellen kereset nyújtahtó be az illetékes bíróságnál, a jelen
végzés kézbesítésétől számított 15 napon belül.
Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi tanács
Sz.: 06-6-8/2020-01
Kelt: 2020.02.7-én
Kishegyes

Marko Lazić, s.k.
Községi tanács elnöke
____________________ . ____________________

28.
Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja, 16/2008 szám) és az ingyenes jogsegélyről szóló törvény 26. szakasza 3.
bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 87/2018 sz.) alapján, a Kishegyes község Községi tanácsa a
2020. február 7-én megtartott ülésén meghozza a következő
ZÁRADÉKOT
1. szakasz
Felhatalmazzuk Szitás Angéla bácsfeketehegyi okleveles jogászt ingyenes jogsegélynyújtás
gyakorlására Kishegyes községben. Szitás Angéla az Igazságügyi Minisztérium 2019.09.25-i, 02101-111/2019-22-69 számú bizonylatával, valamint az Igazságügyi Minisztérium 2019.09.26-i,
021-01-110/2019-06-34 számú végzésével rendelkezik, amellyel kiadták az ingyenes jogsegély
engedélyezése iránti kérelmekről való döntéshozatlara irányuló engedélyt.
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2. szakasz
Megbízzuk Kishegyes község Községi közigazgatását a Községi közigazgatásban és
Kishegyes község szakszolgálataiban lévő munkahelyek felépítéséről és besorolásáról szóló
szabályzat ingyenes jogsegélyről szóló törvény 26. szakaszának 3. bekezdésével való
összehangolásával.
Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi tanács
Sz.: 06-6-9/2020-01
Kelt: 2020.02.7-én
Kishegyes

Marko Lazić, s.k.
Községi tanács elnöke
____________________ . ____________________

29.
Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja, 16/2008 szám) alapján, a községi tanács 2020. február 7-én meghozza a
következő
ZÁRADÉKOT
1. szakasz
Elfogadjuk a kulturális projektek eszközkiutalására szolgáló bizottság javaslatát, és a
következő pénzeszközök kifizetését hagyjuk jóvá a 2020-as évre:
1.
2.
3.

PP Njegoš ME, Szeghegy
Petőfi Sándor ME Kishegyes
Bácsfeketehegy Magyar Művelődési és
Helytörténeti Egyesület Bácsfeketehegy

Állandó tevékenység
Állandó tevékenység
Állandó tevékenység

1.600.000,00 RSD
2.160.000,00 RSD
2.160.000,00 RSD

2. szakasz
A költségvetés végrehajtásának megbízója Kishegyes polgármestere.
3. szakasz
A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi tanács
Szám: 06-6-10/2020-01
Kelt: 2020.02.07-én
Kishegyes

Marko Lazić, s.k.
KT elnöke

____________________ . ____________________
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30.
Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja, 16/2008 szám) alapján, a községi tanács 2020. február 7-én meghozza a
következő
ZÁRADÉKOT
1. szakasz
Elfogadjuk a mezőgazdasági projektek eszközkiutalására szolgáló bizottság javaslatát, és a
következő pénzeszközök kifizetését hagyjuk jóvá a 2020-as évre:
1.

Gazdakör, Bácsfeketehegy, Testvériség 30.

2.

Kishegyesi Termelők Klubja, Kishegyes, Fő
u. 32.

Mezőgazdasági termelők
segítése és képzése
Mezőgazdasági termelők
segítése

1.380.000,00 RSD
1.920.000,00 RSD

2. szakasz
A költségvetés végrehajtásának megbízója Kishegyes polgármestere.
3. szakasz
A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi tanács
Szám: 06-6-11/2020-01
Kelt: 2020.02.07-én
Kishegyes

Marko Lazić, s.k.
KT elnöke

____________________ . ____________________

31.
Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja, 16/2008 szám) alapján, a községi tanács 2020. február 7-én meghozza a
következő
ZÁRADÉKOT
1. szakasz
Elfogadjuk Kishegyes Község Szociális Központja 2020.02.04-i, épületrész felújításával
kapcsolatos kérelmét.
2. szakasz
A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi tanács

Marko Lazić, s.k.

50.oldal

2020.év

Kishegyes Község Hivatalos Lapja

Szám: 06-6-12/2020-01
Kelt: 2020.02.07-én
Kishegyes

3. szám

KT elnöke

____________________ . ____________________

32.
Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja, 16/2008 szám) alapján, a községi tanács 2020. február 7-én meghozza a
következő
ZÁRADÉKOT
1. szakasz
Elfogadjuk Kishegyes Községi Nyugdíjas Szervezete 2020.01.29-i, számítógép és
riasztórendszer biztosításával kapcsolatos kérelmét, és a további eljárással megbízzuk Kishegyes
község Községi közigazgatását.
2. szakasz
A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi tanács
Szám: 06-6-13/2020-01
Kelt: 2020.02.07-én
Kishegyes

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

33.
Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja, 16/2008 szám) alapján, a községi tanács 2020. február 7-én meghozza a
következő
ZÁRADÉKOT
1. szakasz
Elfogadjuk a kishegyesi Guyon utca lakosainak 2020.01.30-i, járdajavítással kapcsolatos
kérelmét, és a további eljárással megbízzuk Kishegyes község Községi közigazgatását.
2. szakasz
A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Kishegyes község
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Marko Lazić, s.k.
KT elnöke
____________________ . ____________________

34.
Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja, 16/2008 szám) alapján, a községi tanács 2020. február 7-én meghozza a
következő
ZÁRADÉKOT
1. szakasz
Javasoljuk a nem hivatalos polgári csoportnak polgári egyesület megalakítását, és annak
Cégbejegyzési Ügynökségnél való bejegyzését, további kommunikáció és Kishegyes község
részéről történő segítségnyújtás érdekében.
2. szakasz
A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi tanács
Szám: 06-6-15/2020-01
Kelt: 2020.02.07-én
Kishegyes

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

35.
Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja, 16/2008 szám) alapján, a községi tanács 2020. február 7-én meghozza a
következő
ZÁRADÉKOT
1. szakasz
Elfogadjuk a Dombos Asztalitenisz Klub 2020.01.22-i kérelmét, amely a csehországi
Czech Junior and Cadet Open versenyre való elutazás költségeinek fedezésére irányul, 40.000,00
dinár összegben, és a tárgyat továbbítjuk Kishegyes Község Sportszövetségének további eljárás
céljából.
2. szakasz
A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
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Kishegyes község
Községi tanács
Szám: 06-6-16/2020-01
Kelt: 2020.02.07-én
Kishegyes

3. szám

Marko Lazić, s.k.
KT elnöke

____________________ . ____________________

36.
Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja, 16/2008 szám) alapján, a községi tanács 2020. február 7-én meghozza a
következő
ZÁRADÉKOT
1. szakasz
Elfogadjuk a szeghegyi Milorad Pavlović 2020.01.28-i, útiköltséggel kapcsolatos kérelmét,
és a további eljárással megbízzuk Kishegyes község Községi közigazgatását.
2. szakasz
A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi tanács
Szám: 06-6-17/2020-01
Kelt: 2020.02.07-én
Kishegyes

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

37.
Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja, 16/2008 szám) alapján, a községi tanács 2020. február 7-én meghozza a
következő
ZÁRADÉKOT
1. szakasz
Elfogadjuk a szeghegyi Dejan Roganović 2020.01.23-i, kóborkutya okozta kár
megtérítésére irányuló kérelmét, és felhatalmazzuk és megbízzuk Dragan Božović községi
vagyonjogi ügyészt bíróságon kívüli megegyezés megkötésére Dejan Roganovićtyal.
2. szakasz
A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
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Kishegyes község
Községi tanács
Szám: 06-6-18/2020-01
Kelt: 2020.02.07-én
Kishegyes
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Marko Lazić, s.k.
KT elnöke
____________________ . ____________________

38.
Ingatlan közvetlen egyezség útján történő beszerzésének és elidegenítésének, köztulajdonban lévő
vagyontárgyak bérbeadásának feltételeiről, valamint a nyilvános árverés és írásos ajánlatgyűjtés
eljárásairól szóló rendelet 6. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 24/2012, 48/2015 és 99/2015 sz.)
és Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos
Lapja, 16/2008 sz.) alapján, a kishegyesi helyi közösség tanácselnöke 2020. február 7-én
meghozza a következő
VÉGZÉST
Kishegyes község köztulajdonában lévő épületek, amelyeket a kishegyesi helyi közösség
használ, bérbeadási eljárását lefolytató bizottság megalakításáról
I.
Megalakítjuk a Kishegyes község köztulajdonában lévő épület, Kishegyes, Fő u. 34., (21m 2
területű üzlethelyiség) nyilvános árverés vagy írásos ajánlatok begyűjtése útján történő
bérbeadását, de törvénnyel és rendelettel meghatározott esetekben közvetlen egyezség útján,
lefolytató bizottságot, amely három tagból áll:
1. Szitás Angéla, Bácsfeketehegy, elnök
2. Sipos Tibor, Kishegyes, tag
3. Laczkovics Annamária, tag
II.
A bizottság köteles a Kishegyes község köztulajdonában lévő épület (21m 2 területű üzlethelyiség),
Kishegyes, Fő u. 34., nyilvános árverés vagy írásos ajánlatok begyűjtése útján, de törvénnyel és
rendelettel meghatározott esetekben közvetlen egyezség útján történő bérbeadása
során
jegyzőkönyvet és javaslatot készíteni, amelyet kézbesít a községi tanács és a kishegyesi helyi
közösség tanácselnöke részére.
III.
A jelen végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
IV.
A jelen végzést kézbesíteni kell a következők részére:
1. Kishegyes község
2. Bizottság tagjai
3. Levéltár
Végzésszám: 16/2020

Dr. Deák Tibor, s.k.
kishegyesi helyi közösség tanácselnöke

___________________ . ____________________
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20.
Na osnovu člana 7. Pravilnika o kriterijumima za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć
za vantelesnu oplodnju u opštini Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“, broj 2/2020) i člana
48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 16/2008)
Opštinsko vijeće na sjednici održanoj dana 07.02.2020. godine donosi
R J E Š E NJ E
o formiranju Radne grupe za utvrđivanje ispunjenosti uslova za finansijsku pomoć za
vantelesnu oplodnju
Član 1.
Formira se Radna grupa za utvrđivanje ispunjenosti uslova za finansijsku pomoć za
vantelesnu oplodnju u sljedećem sastavu:
1. Klara Lukač – član Opštinskog vijeća – predsjednica
2. Ildiko Nađ Meljkuti Kiškovač – Direktorica Centra za socijalni rad opštine Mali Iđoš
– član
3. Zlatko Popović – Zamjenik predsjednika SO Mali Iđoš – član
4. Radovan Dakić – Pomoćnik predsjednika – član
Član 2.
Radna grupa na osnovu Pravilnika o kriterijumima za ostvarivanje prava na finansijsku
pomoć za vantelesnu oplodnju u opštini Mali Iđoš donosi mišljenje o ispunjenosti uslova za
finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju i podnosi prijedlog Opštinskom vijeću o priznavanju
odnosno nepriznavanju prava na finansijsku pomoć.
Član 3.
Administrativno-tehničke poslove za potrebe Radne grupe obavlja Opštinska uprava
opštine Mali Iđoš – Odjeljenje za opštu upravu, zajedničke poslove, društvene djelatnosti i
skupštinske poslove.
Član 4.
Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Broj: 06-6-1/2020-01
Dana: 07.02.2020. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________
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21.
Na osnovu člana 179. stav 1. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i
jedinicama lokalne samouprave (“Sl.glasnik RS“ broj broj 21/2016, 113/2017, 95/2018 i 113/2017
– dr. zakon) i člana 64 stava 1. tačka 16. Statuta Opštine Mali Iđoš („Sl. list opštine Mali Iđoš“ br.
7/2019) Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš, na sjednici održanoj dana 07.02.2020. godine,
donijelo je
R J E Š E NJ E
o razrješenju Predsjednika Žalbene komisije Opštine Mali Iđoš
Član 1.
Razrješava se Aniko Biro, diplomirani pravnik iz Malog Iđoša sa dužnosti Predsjednika
Žalbene komisije Opštine Mali Iđoš na osnovu pismene ostavke.
Član 2.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljaljuje se u „Službenom listu
opštine Mali Iđoš“ .
Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Broj: 06-6-2/2020-01
Dana: 07.02.2020. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________

22.
Na osnovu člana 173. i 179. stav 2. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i
jedinicama lokalne samouprave (“Sl.glasnik RS“ broj broj 21/2016, 113/2017, 95/2018 i 113/2017
– dr. zakon) i člana 64 stava 1. tačka 16. Statuta Opštine Mali Iđoš („Sl. list opštine Mali Iđoš“ br.
7/2019) Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš, na sjednici održanoj dana 07.02.2020. godine,
donijelo je
R J E Š E NJ E
o imenovanju Predsjednika Žalbene komisije Opštine Mali Iđoš
Član 1.
Imenuje se Dragan Božović, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom iz
Lovćenca na dužnost Predsjednika Žalbene komisije Opštine Mali Iđoš na period do prestanka
mandata Žalbene komisije.
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Član 2.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljaljuje se u „Službenom listu
opštine Mali Iđoš“ .
Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Broj: 06-6-3/2020-01
Dana: 07.02.2020. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________

23.
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 2020. godinu („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br.
33/19), Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš dana 07.02.2020. godine, donosi
ODLUKU
o raspisivanju javnog konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja
iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Mali Iđoš u 2020. godini
Član 1.
Raspisuje se konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog
informisanja na teritoriji opštine Mali Iđoš u 2020. godini.
Član 2.
Iznos sredstava kojim će se sufinansirati projekti proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog
informisanja na teritoriji opštine Mali Iđoš u 2020. godini je 3.300.000,00 dinara, a opredeljen je
Odlukom o budžetu opštine Mali Iđoš za 2020. godinu („Službeni list opštine Mali Iđoš“ broj
33/19).
Član 3.
Sastavni dio ove Odluke čini Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja
iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Mali Iđoš u 2020. godini.
Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Broj: 06-6-4/2020-01
Dana: 07.02.2020. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.
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24.
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. 401-0000215/2019-01/2 od 26. 12. 2019. godine, članova 87 i 95-97. Uredbe o pravilima za dodijelu
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 opštine Mali Iđoš“ br. 07/19) i Odluke o budžetu opštine Mali Iđoš za 2020. godinu
(„Službeni list opštine Mali Iđoš”, br. 33/19) Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš, na sjednici
održanoj dana 07.02.2020., raspisuje
KONKURS
za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na
teritoriji opštine Mali Iđoš u 2020. 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 3.300.000,00 dinara.
Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 10.000,00 dinara, a najveći iznos
sredstava po projektu je 600.000,00 dinara.
Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije,
radio, internet medije i novinske agencije, može podnijeti 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 dodijelu
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
podnijeti zahtjev za sufinansiranje najviše do 50% vrijednosti projekta.
Konkurs se raspisuje za sprovođenje projekata čija realizacija traje do 31. 12. 2020. godine.
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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.
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 dodijeljena 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
umjesto učesnika na konkursu.
Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namjenjena
projektnom sufinansiranju u 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 prećenje realizacije projekta; razrađenosti i
izvodljivosti plana realizacije projekta; stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni
efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).
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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
prijedloga 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
(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 ocjenjivanje 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 primjerka. 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 primjerku:
 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 tijela za
elektronske medije;
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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 držanih
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;
Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već
dodijeljena 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
dodijeljena 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 dodijeljena 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 20 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu
„Dnevnik“, odnosno od 10.02.2020. do 02.03.2020. do 14 časova.
Odluka o raspodjeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 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 2020. – NE OTVARATI“ ili
predati lično na pisarnici u uslužnom centru Opštinske uprave opštine Mali Iđoš,
 i Obrazac 1 (prijava i budžet) u izvornom elektronskom obliku na e-poštu
opstina.maliidos@gmail.com, sa naslovom „Konkurs Javno informisanje 2020.“
Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.
Konkursni materijal se ne vraća.
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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.
Predlozi za članove komisije dostavljaju se u roku od 20 dana od dana objavljivanja Konkursa u
dnevnom listu „Dnevnik“, odnosno od 10.02.2020. do 02.03.2020. do 14 časova.
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 2020. – prijedlog za člana Komisije“ ili elektronski na e-poštu:
opstina.maliidos@gmail.com sa naslovom „Konkurs Javno informisanje 2020. – 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. 1. 2021. godine, na popunjenom i
ovjerenom Obrascu 2 koji se dostavlja u štampanom i izvornom 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
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Broj: 06-6-5/2020-01
Dana: 07.02.2020. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.
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25.
Na osnovu člana 38. stav 1-5. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“ br. 51/2009 i 99/2011
– dr. Zakoni i 44/2018-dr. zakoni), člana 4-14. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava
na dodijelu sredstava iz budžeta opštine Mali Iđoš za programe i projekte udruženja građana
odnosno nevladinih organizacija („Službeni list opštine Mali Iđoš“, broj 21/2016) i na osnovu
Odluke o budžetu opštine Mali Iđoš za 2020. godinu („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br.
33/2019) Predsjednik opštine Mali Iđoš raspisuje
KONKURS
za dodijelu finansijskih sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata od
javnog interesa u oblasti socijalne zaštite za programsku aktivnost SAVJETODAVNE usluge
u zajednici u 2020. godini
1. Ciljevi dodijele sredstava
Osnovni cilj dodijele sredstava je finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata od
javnog interesa u oblasti socijalne zaštite za programsku aktivnost SAVJETODAVNE usluge u
zajednici koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta opštine Mali Iđoš a podrazumevaju
programe i projekte u oblasti socijalne zaštite za programsku aktivnost SAVJETODAVNE usluge
u zajednici koji se odnose na:
- Podsticanje razvoja raznovrsnih socijalnih i drugih usluga u zajednici;
- Unapređenje efikasnosti dnevnih usluga u zajednici za djecu predšolskog uzrasta
- Unapređenje svesti o značaju održavanja higijene i zdravih navika kod djece predškolskog
uzrasta.
2. Namjena sredstava
Sredstva su namjenjena za finansiranje i sufinansiranje realizacije programa/projekata
udruženja: troškovi projektnih aktivnosti i troškovi obavljanja djelatnosti (troškovi komunikacije,
kancelarijski materijali, troškovi grejanja i električne energije, troškovi prevoza) projektnih
aktivnosti, troškovi projektnog tima.
3. Pravo učešća na konkursu
Pravo podnošenja prijave za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekata od
opšteg interesa, u oblasti socijalne zaštite za programsku aktivnost SAVJETODAVNE usluge u
zajednici imaju sljedeći subjekti:
- Udruženja građana čije sjedište se nalazi na teritoriji opštine Mali Iđoš i/ili čije aktivnosti
se realizuje na teritoriji opštine Mali Iđoš.
Iz Konkursa biće isključeni udruženja, koji imaju neizvršenu obavezu izveštavanja prema
opštini Mali Iđoš na osnovu dodeljenih sredstava.
4. Uslovi konkursa
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Na osnovu podnetih projekata i odluke Konkursne komisije (za udruženja), koju imenuje
Opštinsko vijeće, dodjeljuju se jednokratna nepovratna finansijska sredstva predviđena budžetom
opštine za ovu namjenu. Udruženje može učestvovati sa najviše jednom prijavom u toku jedne
budžetske godine. Iz ovog konkursa se finansiraju isključivo projekti koji se realizuju najkasnije
do 31. decembra 2020. godine.
Udruženja, kojima su dodjeljana sredstva obavezuju se da namjenski upotrebe dodijeljena
sredstva. Da dostave izvještaj o realizaciji projekata (narativni i finansijski) najkasnije u roku od
30 dana od dana završetka projekta, ali najkasnije do 31. januara 2021. godine.
Opština Mali Iđoš zadržava pravo da po potrebi traži dodatnu dokumentaciju i ispunjenje
dodatnih uslova od podnosilaca prijave, kao i pravo na monitoring realizacije projekata. Prijave i
priložena dokumentacija podnosiocima se ne vraćaju.
Prijave na konkurs se predaju isključivo na predviđenom formularu, i mogu se preuzeti sa
internet stranice www.maliidjos.rs
Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja na internet stranici opštine Mali Iđoš.
Prijava na konkurs sadrži:

3)
4)
5)
6)
7)

A) OBAVEZNI DIO
1) Formular prijave za učešće na konkursu
2) Formular budžeta projekta
Fotokopiju Rješenja o registraciji (APR)
Fotokopiju Potvrde o vođenju računa kod Uprave za trezor
U koliko postoji partnerska organizacija obavezna je fotokopija ugovora / memoranduma o
saradnji
Cjelokupni prijedlog projekta u elektronskoj formi na CD-u ili putem elektronske pošte na adresu
opstina.maliidos@gmail.com
Izjavu o tačnosti podataka i prihvatanju uslova konkursa
B) NEOBAVEZNI DIO
1) Materijali, publikacije, novinski članci, ostala dokumentacija koja ilustruje rad organizacije
2) Preporuke
Prijava na konkurs se predaje u zatvorenoj koverti u jednom štampanom primjerku i
elektronskoj formi u pisarnici opštine Mali Iđoš (Uslužni centar u zgradi opštine Mali Iđoš) ili
putem pošte na adresu Konkursna komisija, Opština Mali Iđoš, Glavna ulica br. 32., 24321 Mali
Iđoš sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA FINANSIRANJE ILI SUFINANSIRANJE
PROGRAMA I PROJEKTA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI SOCIJALNE
ZAŠTITE ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST SAVJETODAVNE USLUGE U
ZAJEDNICI“ – NE OTVARATI
Postupak javnog konkursa sprovešće Konkursna komisija.
6. Objava rezultata
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Rezultati konkursa biće objavljeni u Službenom listu opštine Mali Iđoš i na internet
prezentaciji www.maliidjos.rs. Udruženja koja su predala prijave na konkurs biće obavještena o
rezultatima putem pošte. Predatu konkursnu dokumentaciju ne vraćamo.
7. Izvještavanje
U roku od 30 dana od završetka podržanog programa/projekata, ali najkasnije do 31.
januara 2021. godine podržana organizacija mora da podnese izvještaj o namjenskom trošenju
sredstava iz ovog konkursa. Izvještaj se sastoji iz narativnog i finansijskog dijela. Narativni dio
sadrži tekstualni stručni opis realizacije projekta, uz koji se prilažu fotografije sa programa,
promotivni materijali, novinski članci, itd. gde je naznačeno, da opština Mali Iđoš finansira ili
sufinansira projekat. Finansijski izvještaj se sastoji od specifikacije računa, ovjerene fotokopije
računa i bankovskih izvoda (ulaz sredstava i izlaz sredstava), koji dokazuju namjensko trošenje
sredstava.
Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Broj: 06-6-6/2020-01
Dana: 07.02.2020. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________

26.
Na osnovu člana 175. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i
95/2018 - autentično tumačenje), člana 29. Zakona o upravnim sporovima ("Sl. glasnik RS", br.
111/2009) i 25. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br. 83/14,
58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), Odluke o budžetu opštine Mali Iđoš za 2019. godinu
(„Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 30/18) i izmena 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) i člana 24. stav 1.
Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja
(„Službeni glasnik RS“, br. 16/16 i 8/17) po raspisanom javnom Konkursu za sufinansiranje
projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Mali
Iđoš u 2019. godini objavljenom 3. 10. 2019. godine, prema strankama Impres doo, Dunavska 2,
24300 Bačka Topola, DVP produkcija, Bulevar oslobođenja 81, 21000 Novi Sad, Goran Polovina
pr. proizvodnja audio vizuelnog i televizijskog programa Eko medija Subotica, Trg Cara Jovana
Nenada 8, 24000 Subotica, Agencija za izdavanje novina i veb portala «BačkaPress–
OKONAS.INFO Vrbas», Maršala Tita 92, 21460 Vrbas, Foto video SI Studio digital Srđan
Ivanović pr Bačka Topola, Nikole Tesle 14, 24300 Bačka Topola, Društvo za razvoj okoline i
zajednice „Zold Dombok“, Bratstva 30, 24323 Feketić, Udruženje „So Besed“, Glavna 34, 24321
Mali Iđoš, Dnevnik–poljoprivrednik ad na novinsko-izdavačku delatost Novi Sad, Bulevar
Oslobođenja 81, 21000 Novi Sad, Sowel art doo Bačka Topola, Maršala Tita 77, 24300 Bačka
Topola, O konsalting Novi Sad, agencija za konsalting i konsultantske usluge, Mileve Marić 34,
21000 Novi Sad, YU Eco doo Subotica, Magnetna polja b.b., 24000 Subotica, Novinska agencija
Digital medija office pr Miloš Kovačević, Šarl de Gol 20, 24330 Panonija, Honestas agencija Imre
Šebešćen pr., Mornarska 33, 21000 Novi Sad, DOO Reorganizacija Niš, Nade Tomić 21, 18000
Niš i Novosti dana.rs doo Niš-Medijana, Nade Tomić 21, 18000 Niš, na Prijedlog odluke o
raspodjeli sredstava po Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz
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oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Mali Iđoš u 2019. godini, utvrđenog od strane
Komisije na sjednici od 7. 11. 2019. godine, imenovane Rješenjem br. 06-53-1/2019-01 od 30. 10.
2019. godine, Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš, ulica Glavna 32 Mali Iđoš, dana 07.02.2020.
godine donosi
RJEŠENJE
o raspodjeli sredstava za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih
sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Mali Iđoš u 2019. godini
Ovim Rješenjem mjenja se Rješenje o raspodjeli sredstava za Konkurs za sufinansiranje projekata
proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Mali Iđoš u
2019. godini od 15.11.2019. g. pod brojem: 06-56-02/2019-01.
Ukupan iznos sredstava koji se raspoređuje iznosi: 3.000.000,00 dinara.
Sredstva se dodjeljuju za 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 se raspoređuju sljedećim podnosiocima projekata:
Redni
broj

Podnosilac projekta

Mjesto

Naziv projekta

1.

Impres doo

Bačka
Topola

2.

DVP produkcija

Novi Sad

Info minuti opštine
Mali Iđoš
Ostvarivanje javnog
interesa u Malom
Iđošu

3.
4.
5.

Goran Polovina pr. proizvodnja
audio vizuelnog i televizijskog
programa Eko medija Subotica
Agencija za izdavanje novina i veb
portala „BačkaPressOKONAS.INFO Vrbas“
Foto video SI studio digital Srđan
Ivanović pr Bačka Topola

Dodijeljena
sredstva u RSD
1.200.000,00
1.000.000,00

Subotica

Turizam Malog Iđoša

200.000,00

Vrbas

Život u opštini Mali
Iđoš

200.000,00

Bačka
Topola

Javno informisanje

100.000,00

6.

Društvo za razvoj okoline i
zajednice „Zold Dombok“

Feketić

7.

Udruženje „So Besed“

Mali Iđoš

Informisanje građana u
Malom Iđošu na
mađarskom jeziku
Javno informisanje
pripadnika mađarske
nacionalne zajednice u

100.000,00
100.000,00
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Malom Iđošu
Značaj vode za kvalitet
života u selima lokalne
samouprave opštine
Mali Iđoš

100.000,00

Sredstva nisu odobrena sljedećim podnosiocima projekata:
Redni
broj
1.
2.
3.
4.

Podnosilac projekta
Sowel art doo Bačka Topola
O konsalting Novi Sad, agencija
za konsalting i konsultantske
usluge
YU Eco doo Subotica
Novinska agencija Digital
medija office pr Miloš
Kovačević

Mjesto
Bačka Topola

Naziv projekta
Formiranje baze informacija o opštini
Mali Iđoš

Novi Sad

Prva generacija

Subotica

Mali Iđoš na dlanu

Panonija

Crnogorci u opštini Mali Iđoš

5.

Honestas agencija Imre
Šebešćen pr.

Novi Sad

6.

Doo Reorganizacija Niš

Niš

7.

Novosti dana.rs doo NišMedijana

Niš

Učešće „Vajdašag ma“ u lokalnom
informisanju u opštini Mali Iđoš u 2019.
god.
Turizam i ugostiteljstvo kao lek za
nezaposlenost i siromaštvo u Malom
Iđošu
Malom Iđošu treba više beba

Obrazloženje
Dana 27.11.2019. g. podnijeta je tužba protiv Opštine Mali Iđoš pred Upravnim sudom od strane
Novosti dana.rs doo Niš-Medijana, radi poništaja Rješenja o raspodjeli sredstava za Konkurs za
sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji
opštine Mali Iđoš u 2019. godini od 15.11.2019. g. pod brojem: 06-56-02/2019-01. U ovoj tužbi se
navodi da je Rješenje nezakonito jer nije pravilno primjenjen zakon, da u postupku donošenja akta
nije postupljeno po pravilima postupka i da činjenično stanje je ostalo nepotpuno i netačno
utvrđeno. Dalje u obrazloženju ove tužbe, između ostalog, navodi se da u predmetnom Rješenju
izreka sadrži samo odluku o priznavanju prava, da uvod ne sadrži sve zakonske elemente kao i da
obrazloženje je nezakonito i da ne postoji u odnosu na zahtjev tužioca.
U odgovoru na tužbu navedeno je između ostalog da zbog udaljenosti tužioca Novosti dana.rs doo
Niš-Medijana do Opštine Mali Iđoš (oko 375 kilometara), gde je trebalo da se obavlja
proizvodnja medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, nije logično i svrsishodno da se
tužiocu dodijele sredstva. Takođe je navedeno da sredstva nisu dodijeljena zato što tužiočev
projekat (zahtjev tj. prijava) nije usklađen sa Pravilnikom o sufinansiranju projekata za
ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016 i 8/2017),
to jeste uopštenost teme ne doprinosi ostvarivanje namene projekta, ne postoji ekonomska
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opravdanost prijedloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti, nisu identifikovani realni
problemi i potrebe ciljne grupe.
Član 175. Zakona o opštem upravnom postupku predviđa da organ protiv čijeg rješenja je
blagovremeno pokrenut upravni spor može do okončanja upravnog spora, ako uvažava sve
zahtjeve tužbe, poništiti ili izmjeniti svoje rješenje iz razloga zbog kojih bi sud mogao da poništi to
rješenje, ako se time ne vređa pravo stranke u upravnom postupku ili trećeg lica. Članom 29. stav
1. Zakona o upravnim sporovima je određeno da ako tuženi u toku sudskog postupka donese drugi
akt kojim se mjenja ili poništava upravni akt protiv kojeg je upravni spor pokrenut, kao i ako u
slučaju iz člana 19. ovog zakona naknadno donese prvostepeni odnosno, drugostepeni upravni akt,
taj organ će, pored tužioca, istovremeno izvjestiti i sud. Imajući u vidu navedene članove zakona,
Opštinsko vijeće mjenja pređašnje Rješenje o raspodjeli sredstava za Konkurs za sufinansiranje
projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Mali
Iđoš u 2019. godini.
Dalje, Članom 25. Zakona o javnom informisanju i medijima i članom 24. stav 1. Pravilnika o
sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja propisano je
da Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš donosi rješenje o raspodjeli sredstava po raspisanom
Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog
informisanja na teritoriji opštine Mali Iđoš u 2019. godini, a na osnovu obrazloženog prijedloga
stručne komisije.
Na osnovu Odluke o budžetu opštine Mali Iđoš za 2019. godinu („Službeni list opštine Mali Iđoš“
br. 30/18) i izmena 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) i Odluke Predsjednika opštine broj: 016-1180/2019-01 od 01. 10. 2019. godine za navedeni konkurs opredeljena su sredstva u ukupnom
iznosu od 3.000.000,00 dinara.
Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš raspisalo je 3. 10. 2019. godine Konkurs za sufinansiranje
projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Mali
Iđoš u 2019. godini. Konkurs je objavljen u dnevnom listu „Dnevnik“ 7. 10. 2019. godine. Rok za
podnošenje prijava je bio 15. dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“.
Na konkurs je podnijeto petnaest prijava. Stručna služba je 29. 10. 2019. i 4. 11. 2019. proverila
pristigle prijave i dopune prijava. Petnaest prijava je prošlo administrativnu proveru i one su
upućene Stručnoj komisiji na razmatranje.
Na osnovu člana 24. Zakona o javnom informisanju i medijima i članova 19. i 21. Pravilnika o
sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja Opštinsko
vijeće opštine Mali Iđoš dana 30. 10. 2019. godine donosi Rješenje, broj: 06-53-1/2019-01, o
imenovanju članova stručne komisije za ocjenu projekata i izradu prijedloga o raspodjeli sredstava
po Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog
informisanja na teritoriji opštine Mali Iđoš u 2019. godini.
Stručna komisija za ocjenu projekata i izradu prijedloga o raspodjeli sredstava po konkursu je 7.
11. 2019. godine razmotrila i izvršila ocjenu petnaest podnetih projekata u skladu sa kriterijumima
koji su utvrđeni u konkursu i donela Prijedlog o raspodjeli sredstava sa obrazloženjem.
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U skladu sa članom 25. Zakona o javnom informisanju i medijima i članom 24. stav 1. Pravilnika o
sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, Opštinsko
vijeće opštine Mali Iđoš je, imajući u vidu Prijedlog Stručne komisije, kao i obavezu da se
ograničenim budžetskim sredstvima podrži, u cjelini zahtjeva ili delimično, proizvodnja
najkvalitetnijih medijskih sadržaja, vrednovanih prema kriterijumima utvrđenim u javnom
konkursu, odlučio da se sredstva dodijele sljedećim podnosiocima projekata:
Redni
broj

Izdavač medija

1.

Impres doo

2.

DVP produkcija

3.

4.

5.

Goran Polovina pr.
proizvodnja audio
vizuelnog i
televizijskog programa
Eko medija Subotica
Agencija za izdavanje
novina i veb portala
„BačkaPressOKONAS.INFO
Vrbas“
Foto video SI studio
digital Srđan Ivanović
pr Bačka Topola

6.

Društvo za razvoj
okoline i zajednice
„Zold Dombok“

7.

Udruženje „So Besed“

8.

Dnevnikpoljoprivrednik ad za
novinsko-izdavačku
djelatnost Novi Sad

Naziv projekta

Naziv medija

Info minuti opštine
Radio Trend
Mali Iđoš
Ostvarivanje
javnog interesa u
Dnevnik
Malom Iđošu

Predložena
suma za
sufinansiranje
1.200.000,00
1.000.000,00

Turizam Malog
Iđoša

TV YU Eco i Nova
Mreža Srbije

200.000,00

Život u opštini
Mali Iđoš

Agencija za izdavanje
novina i veb portala
„BačkaPressOKONAS.INFO
Vrbas“

200.000,00

Javno informisanje Mojabačkatopola.rs
Informisanje
građana u Malom
Fečke - Fecske
Iđošu na
mađarskom jeziku
Javno informisanje
pripadnika
mađarske
Szo-Beszed
nacionalne
zajednice u Malom
Iđošu
Značaj vode za
kvalitet života u
selima lokalne
List „Poljoprivrednik“
samouprave
opštine Mali Iđoš

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

U skladu sa članom 22. stav 9. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog
interesa u oblasti javnog informisanja, Stručna komisija daje sljedeće obrazloženje:
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1. Podnosilac prijave, Impres doo, Dunavska 2, 24300 Bačka Topola konkurisali su sa
prijedlogom projekta „Info minuti opštine Mali Iđoš“. Ukupna vrijednost projekta je
1,500.000,00 dinara, od čega su 300.000,00 dinara sredstva podnosioca prijave, a
1.200.000,00 dinara sredstva za koja se aplicira iz budžeta jedinice lokalne samouprave.
Navedeni projekat je u skladu sa kriterijumima iz člana 18. stav 1. Pravilnika o
sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, i to:
mjerom u kojoj je projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog
informisanja i mjerom pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim
medijskim standardima.
U okviru mjere u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u
oblasti javnog informisanja, posebnu vrijednost projektu daje usklađenost sa realnim
problemima, potrebama i prioritetima ciljne grupe,mladima starosti od 18 do 40 godina - za
aktivno učešće o životu lokalne zajednice i podsticanje razvoja ljudskih prava i
demokratije, kulturno-umjetničkog stvaralaštva i usklađenost planiranih aktivnosti sa
ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa, (član 18. stav 2.: tačke 1.
alineja 3. i tačka 2. alineja 1.).
Predložene projektne aktivnosti doprinose razvoju medijskog pluralizma, razvoju ljudskih
prava i istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju građana,
odnosno podesne su da ostvare javni interes u oblasti javnog informisanja definisan članom
15. Zakona o javnom informisanju i medijima.
U skladu sa članom 18. stav 2. tačka 4. alineja 2. Pravilnika, ceneći budžet i opravdanost
troškova projekta, prijedlog je da se projekat podrži u zahtjevanom iznosu od 1.200.000,00
dinara.
2. Podnosilac prijave, DVP produkcija, Bulevar oslobođenja 81, 21000 Novi Sad
konkurisala je sa prijedlogom projekta „Ostvarivanje javnog interesa u Malom Iđošu“.
Ukupna vrijednost projekta je 1.260.000,00 dinara dinara, od čega su 260.000,00 dinara
sredstva podnosioca prijave, a 1.000.000,00 dinara sredstava za koja se aplicira iz budžeta
jedinice lokalne samouprave. Navedeni projekat je u skladu sa nemjenom sredstava iz
Javnog konkursa i u skladu je sa kriterijuma iz člana 18. stav 1. Pravilnika o sufinansiranju
projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja: mjerom u kojoj je
projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja i mjerom
pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.
U okviru mjere u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u
oblasti javnog informisanja, posebnu vrijednost projektu daje potpuna usklađenost sa
realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljne grupe – razvoj građanske svesti,
afirmaciji zaštite ljudskih prava i demokratije, potrebom očuvanje kultaurnog identiteta i
vrijednosti stanovnika opštine Mali Iđoš. Projekta se ogledaju afirmaciju opštekulturnog
nasleđa sa temama koje su građani sami izabrsli pitem anketa, merljivost indikatora koji
omogućavaju praćenje realizacije projekta, razrađenosi i izvodljivost plana realizacije
projekta, (član 18. stav 2.: tačke 1. alineja 3. i tačka 2. Alineje 3. i 4.).
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Projekat doprinosi razvoju medijskog pluralizma, razvoju ljudskih prava i
istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju građana, što
u potpunosti odgovara nameni konkursa i javnom interesu definisanim članom 15. Zakona
o informisanju i medijima.
U skladu sa članom 18. stav 2. tačka 4. alineja 2. Pravilnika, ceneći budžet i opravdanost
troškova projekta, prijedlog je da se projekat podrži u zahtjevanom iznosu od 1.000.000,00
dinara.
3. Podnosilac prijave, Goran Polovina pr. proizvodnja audio vizuelnog i televizijskog
programa Eko medija Subotica, Trg Cara Jovana Nenada 8, 24000 Subotica
konkurisao je sa prijedlogom projekta “Turizam Malog Iđoša“. Ukupna vrijednost projekta
je 1.608.000 dinara, od čega su 808.000,00 dinara sredstva podnosioca prijave, a
800.000,00 dinara sredstva za koja se aplicira iz budžeta jedinice lokalne samouprave.
Navedeni projekat je u skladu sa nemjenom sredstava iz Javnog konkursa i u skladu je sa
kriterijuma iz člana 18. stav 1. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog
interesa u oblasti javnog informisanja: mjerom u kojoj je projektna aktivnost podobna da
ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja i mjerom pružanja veće garancije
privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.
U okviru mjere u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u
oblasti javnog informisanja, posebnu vrijednost projektu daje usklađenost projekta sa
realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa, dobro koncipiran plan
realizacije projektnih aktivnosti, realna merljivost rezultata i indikatora, iskustvo
podnosioca prijave i iskustvo u realizaciji sličnih projektnih sadržaja, (član 18. stav 2.: tačke
1. alineja 3. i tačka 3. alineja 3.).
Projekat doprinosi razvoju medijskog pluralizma, razvoju ljudskih prava i
istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju građana, što
u potpunosti odgovara nameni konkursa i javnom interesu definisanim članom 15. Zakona
o informisanju i medijima.
U skladu sa članom 18. stav 2. tačka 4. alineja 2. Pravilnika, ceneći budžet i opravdanost
troškova projekta, prijedlog je da se projekat ne podrži u zahtjevanom iznosu od
800.000,00 dinara, već u iznosu 200.000,00 dinara.
4. Podnosilac prijave, Agencija za izdavanje novina i veb portala «BačkaPress–
OKONAS.INFO Vrbas», Maršala Tita 92, 21460 Vrbas konkurisao je sa prijedlogom
projekta “Život u opštini Mali Iđoš“. Ukupna vrijednost projekta je 625.000,00 dinara, od
čega su 125.000,00 dinara sredstva podnosioca prijave, a 500.000,00 dinara. sredstva za
koja se aplicira iz budžeta jedinice lokalne samouprave. Navedeni projekat je u skladu sa
nemjenom sredstava iz Javnog konkursa i u skladu je sa kriterijuma iz člana 18. stav
1. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog
informisanja: mjerom u kojoj je projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u
oblasti javnog informisanja i mjerom pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i
etičkim medijskim standardima.
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U okviru mjere u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u
oblasti javnog informisanja, posebnu vrijednost projektu daje usklađenost projekta sa
realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa, dobro koncipiran plan
realizacije projektnih aktivnosti, realna merljivost rezultata i indikatora, dostupnost
medijskih sadržaja velikom delu stanovnika Opštine Mali Iđoš (član 18. stav 2.: tačke 1.
alineja 3. i tačka 3. alineja 3.).
Projekat doprinosi razvoju medijskog pluralizma, razvoju ljudskih prava i
istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju građana, što
u potpunosti odgovara nameni konkursa i javnom interesu definisanim članom 15. Zakona
o informisanju i medijima.
U skladu sa članom 18. stav 2. tačka 4. alineja 2. Pravilnika, ceneći budžet i opravdanost
troškova projekta, prijedlog je da se projekat ne podrži u zahtjevanom iznosu od
500.000,00 dinara zbog predimenzioniranosti budžeta u dijelu personalnih troškova, već u
iznosu 200.000,00 dinara.
5. Podnosilac prijave, Foto video SI Studio digital Srđan Ivanović pr Bačka Topola,
Nikole Tesle 14, 24300 Bačka Topola konkurisao je sa prijedlogom projekta “Javno
informisanje“. Ukupna vrijednost projekta je 500.000 dinara, od čega su 100.000,00 dinara
sredstva podnosioca prijave, a 400.000,00 dinara sredstva za koja se aplicira iz budžeta
jedinice lokalne samouprave. Navedeni projekat je u skladu sa nemjenom sredstava iz
Javnog konkursa i u skladu je sa kriterijuma iz člana 18. stav 1. Pravilnika o sufinansiranju
projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja: mjerom u kojoj je
projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja i mjerom
pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.
U okviru mjere u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u
oblasti javnog informisanja, posebnu vrijednost projektu daje usklađenost projekta sa
realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa, dobro koncipiran plan
realizacije projektnih aktivnosti, realna merljivost rezultata i indikatora, iskustvo
podnosioca prijave i iskustvo u realizaciji sličnih projektnih sadržaja, (član 18. stav 2.: tačke
1. alineja 3. i tačka 3. alineja 3.).
Projekat doprinosi razvoju medijskog pluralizma, razvoju ljudskih prava i
istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju građana, što
u potpunosti odgovara nameni konkursa i javnom interesu definisanim članom 15. Zakona
o informisanju i medijima.
U skladu sa članom 18. stav 2. tačka 4. alineja 2. Pravilnika, ceneći budžet i opravdanost
troškova projekta, prijedlog je da se projekat ne podrži u zahtjevanom iznosu od
400.000,00 dinara, već u iznosu 100.000,00 dinara.
6. Podnosilac prijave, Društvo za razvoj okoline i zajednice „Zold Dombok“, Bratstva 30,
24323 Feketić konkurisao je sa prijedlogom projekta “Informisanje građana u Malom
Iđošu na mađarskom jeziku“. Ukupna vrijednost projekta je 400.000 dinara, od čega su
80.000,00 dinara sredstva podnosioca prijave, a 320.000,00 dinara sredstva za koja se
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aplicira iz budžeta jedinice lokalne samouprave. Navedeni projekat je u skladu sa
nemjenom sredstava iz Javnog konkursa i u skladu je sa kriterijuma iz člana 18. stav
1. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog
informisanja: mjerom u kojoj je projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u
oblasti javnog informisanja i mjerom pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i
etičkim medijskim standardima.
U okviru mjere u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u
oblasti javnog informisanja, posebnu vrijednost projektu daje usklađenost projekta sa
realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa, dobro koncipiran plan
realizacije projektnih aktivnosti, realna merljivost rezultata i indikatora, iskustvo
podnosioca prijave i iskustvo u realizaciji sličnih projektnih sadržaja, (član 18. stav 2.: tačke
1. alineja 3. i tačka 3. alineja 3.).
Projekat doprinosi razvoju medijskog pluralizma, razvoju ljudskih prava i
istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju građana, što
u potpunosti odgovara nameni konkursa i javnom interesu definisanim članom 15. Zakona
o informisanju i medijima.
U skladu sa članom 18. stav 2. tačka 4. alineja 2. Pravilnika, ceneći budžet i opravdanost
troškova projekta, prijedlog je da se projekat ne podrži u zahtjevanom iznosu od
320.000,00 dinara, već u iznosu 100.000,00 dinara.
7. Podnosilac prijave, Udruženje „So Besed“, Glavna 34, 24321 Mali Iđoš konkurisao je sa
prijedlogom projekta “Javno informisanje pripadnika mađarske nacionalne zajednice u
Malom Iđošu“. Ukupna vrijednost projekta je 540.000 dinara, od čega su 110.000,00 dinara
sredstva podnosioca prijave, a 430.000,00 dinara sredstva za koja se aplicira iz budžeta
jedinice lokalne samouprave. Navedeni projekat je u skladu sa nemjenom sredstava iz
Javnog konkursa i u skladu je sa kriterijuma iz člana 18. stav 1. Pravilnika o sufinansiranju
projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja: mjerom u kojoj je
projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja i mjerom
pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.
U okviru mjere u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u
oblasti javnog informisanja, posebnu vrijednost projektu daje usklađenost projekta sa
realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa, dobro koncipiran plan
realizacije projektnih aktivnosti, realna merljivost rezultata i indikatora, iskustvo
podnosioca prijave i iskustvo u realizaciji sličnih projektnih sadržaja, (član 18. stav 2.: tačke
1. alineja 3. i tačka 3. alineja 3.).
Projekat doprinosi razvoju medijskog pluralizma, razvoju ljudskih prava i
istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju građana, što
u potpunosti odgovara nameni konkursa i javnom interesu definisanim članom 15. Zakona
o informisanju i medijima.
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U skladu sa članom 18. stav 2. tačka 4. alineja 2. Pravilnika, ceneći budžet i opravdanost
troškova projekta, prijedlog je da se projekat ne podrži u zahtjevanom iznosu od
430.000,00 dinara, već u iznosu 100.000,00 dinara.
8. Podnosilac prijave, Dnevnik–poljoprivrednik ad na novinsko-izdavačku delatost Novi
Sad, Bulevar Oslobođenja 81, 21000 Novi Sad konkurisao je sa prijedlogom projekta
“Značaj vode za kvalitet života u selima lokalne samouprave opštine Mali Iđoš“. Ukupna
vrijednost projekta je 350.020,00 dinara, od čega su 70.004,00 dinara sredstva podnosioca
prijave, a 280.016,00 dinara sredstva za koja se aplicira iz budžeta jedinice lokalne
samouprave. Navedeni projekat je u skladu sa nemjenom sredstava iz Javnog konkursa i u
skladu je sa kriterijuma iz člana 18. stav 1. Pravilnika o sufinansiranju projekata za
ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja: mjerom u kojoj je projektna
aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja i mjerom pružanja
veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.
U okviru mjere u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u
oblasti javnog informisanja, posebnu vrijednost projektu daje usklađenost projekta sa
realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa, dobro koncipiran plan
realizacije projektnih aktivnosti, realna merljivost rezultata i indikatora, znatno iskustvo
podnosioca prijave i iskustvo u realizaciji sličnih projektnih sadržaja, (član 18. stav 2.: tačke
1. alineja 3. i tačka 3. alineja 3.).
Projekat doprinosi razvoju medijskog pluralizma, razvoju ljudskih prava i
istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju građana, što
u potpunosti odgovara nameni konkursa i javnom interesu definisanim članom 15. Zakona
o informisanju i medijima.
U skladu sa članom 18. stav 2. tačka 4. alineja 2. Pravilnika, ceneći budžet i opravdanost
troškova projekta, prijedlog je da se projekat ne podrži u zahtjevanom iznosu od
280.016,00 dinara, već u iznosu 100.000,00 dinara.
Sredstva nisu odobrena sljedećim podnosiocima projekata:
Redni
broj

Izdavač medija

Naziv projekta

Naziv medija

1.

Sowel art doo Bačka Topola

Formiranje baze informacija o
opštini Mali Iđoš

btpublicnews

2.

O konsalting Novi Sad,
agencija za konsalting i
konsultantske usluge

Prva generacija

JMU Radio televizija
Vojvodine

3.

YU Eco doo Subotica

Mali Iđoš na dlanu

TV YU Eco

4.

Novinska agencija Digital
medija office pr Miloš
Kovačević

Crnogorci u opštini Mali Iđoš

Moja Crna Gora
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5.

Honestas agencija Imre
Šebešćen pr.

6.

Doo Reorganizacija Niš

7.

Novosti dana.rs doo NišMedijana
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Učešće „Vajdašag ma“ u
lokalnom informisanju u
opštini Mali Iđoš u 2019. god.
Turizam i ugostiteljstvo kao
lek za nezaposlenost i
siromaštvo u Malom Iđošu
Malom Iđošu treba više beba
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Vajdasag ma
Novosti dana
Novosti dana

U skladu sa članom 22. stav 9. Pravilnika, Komisija daje sljedeće obrazloženje za neprihvatanje
projekata:
1. Podnosilac prijave, Sowel art doo Bačka Topola, Maršala Tita 77, 24300 Bačka Topola
konkurisala je sa prijedlogom projekta „Formiranje baze informacija o opštini Mali Iđoš,
ukupna vrijednost projekta je 731.600,00 dinara, od čega su 151.600,00 dinara sredstva
podnosioca prijave, a 580.000,00 dinara sredstva za koja se aplicira iz budžeta jedinice
lokalne samouprave. Navedeni projekat je u skladu sa nemjenom sredstava iz Javnog
konkursa i u skladu je sa kriterijumom iz člana 18. stav 1. tačka 2. Pravilnika, i to: mjerom
pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.
Međutim, projekat u cjelosti ne ispunjava kriterijum iz člana 18. stav. 1 tačka 1. Pravilnika:
mjere u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti
javnog informisanja“. Projekat, naime, nije usklađen sa čl. 18 stav 2. tačka 1. alineja 3,
tačke 4. alineje 1. i 2. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa
u oblasti javnog informisanja. Naime, u projektu nisu jasno indentifikovani realni problemi
i potrebe ciljne grupe, odnosno projekat je uopšten, bez razrađenog opisa aktivnosti
identifikacije cilja. Iz navedenih razloga, prijedlog je da se projekat ne podrži.
2. Podnosilac prijave, O konsalting Novi Sad, agencija za konsalting i konsultantske
usluge, Mileve Marić 34, 21000 Novi Sad konkurisala je sa prijedlogom projekta „Prva
generacija“, ukupna vrijednost projekta je 600.000,00 dinara, od čega su 300.000,00
dinara sredstva podnosioca prijave, a 300.000,00 dinara sredstva za koja se aplicira iz
budžeta jedinice lokalne samouprave. Navedeni projekat je u skladu sa nemjenom
sredstava iz Javnog konkursa i u skladu je sa kriterijumom iz člana 18. stav 1. tačka 2.
Pravilnika, i to: mjerom pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim
medijskim standardima.
Međutim, projekat u cjelosti ne ispunjava kriterijum iz člana 18. stav. 1 tačka 1. Pravilnika:
mjere u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti
javnog informisanja“. Projekat, naime, nije usklađen sa čl. 18 stav 2. tačka 1. alineja 3,
tačke 4. alineje 1. i 2. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa
u oblasti javnog informisanja. Naime, u projektu nisu istaknuti rezultati i indikatori
rezultata koji vode postizanju cilja projekta, nedostaje detaljna razrada opisa i period
realizacije projekta nije jasno naznačen. Iz navedenih razloga, prijedlog je da se projekat ne
podrži.
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3. Podnosilac prijave, YU Eco doo Subotica, Magnetna polja b.b., 24000 Subotica
konkurisala je sa prijedlogom projekta „Mali Iđoš na dlanu“, ukupna vrijednost projekta je
2.402.000,00 dinara, od čega su 1.202.000,00 dinara sredstva podnosioca prijave, a
1.200.000,00 dinara sredstva za koja se aplicira iz budžeta jedinice lokalne samouprave.
Navedeni projekat je u skladu sa nemjenom sredstava iz Javnog konkursa i u skladu je sa
kriterijumom iz člana 18. stav 1. tačka 2. Pravilnika, i to: mjerom pružanja veće garancije
privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.
Međutim, projekat u cjelosti ne ispunjava kriterijum iz člana 18. stav. 1 tačka 1. Pravilnika:
mjere u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti
javnog informisanja“. Projekat, naime, nije usklađen sa čl. 18 stav 2. tačka 1. alineja 3,
tačke 4. alineje 1. i 2. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa
u oblasti javnog informisanja. Naime, u projektu nisu jasno indentifikovani realni problemi
i potrebe ciljne grupe, odnosno projekat je uopšten, bez razrađenog opisa aktivnosti
identifikacije cilja, budžet je predimenzioniran, posebno u delu personalnih torškova. Iz
navedenih razloga, prijedlog je da se projekat ne podrži.
4. Podnosilac prijave, Novinska agencija Digital medija office pr Miloš Kovačević, Šarl de
Gol 20, 24330 Panonija konkurisala je sa prijedlogom projekta „Crnogorci u opštini Mali
Iđoš, ukupna vrijednost projekta je 380.000,00 dinara, od čega su 80.000,00 dinara
sredstva podnosioca prijave, a 300.000,00 dinara sredstva za koja se aplicira iz budžeta
jedinice lokalne samouprave. Navedeni projekat je u skladu sa nemjenom sredstava iz
Javnog konkursa i u skladu je sa kriterijumom iz člana 18. stav 1. tačka 2. Pravilnika, i to:
mjerom pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim
standardima.
Međutim, projekat u cjelosti ne ispunjava kriterijum iz člana 18. stav. 1 tačka 1. Pravilnika:
mjere u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti
javnog informisanja“. Projekat, naime, nije usklađen sa čl. 18 stav 2. tačka 1. alineja 3,
tačke 4. alineje 1. i 2. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa
u oblasti javnog informisanja. Naime, projekat je uopšten, bez razrađenog opisa i plana
aktivnosti, nedostaju rezultati i identikatori rezultata, a ku projektu nisu navedeni podaci o
internom monitoringu i evauaciji projekta. Iz navedenih razloga, prijedlog je da se projekat
ne podrži.
5. Podnosilac prijave, Honestas agencija Imre Šebešćen pr., Mornarska 33, 21000 Novi
Sad konkurisala je sa prijedlogom projekta „Učešće „VAjdašag ma“ u lokalnom
informkisanju u opštini Mali Iđoš u 2019.godini“, ukupna vrijednost projekta je 248.000,00
dinara, od čega su 50.000,00 dinara sredstva podnosioca prijave, a 198.000,00 dinara
sredstva za koja se aplicira iz budžeta jedinice lokalne samouprave. Navedeni projekat je u
skladu sa nemjenom sredstava iz Javnog konkursa i u skladu je sa kriterijumom iz člana
18. stav 1. tačka 2. Pravilnika, i to: mjerom pružanja veće garancije privrženosti
profesionalnim i etičkim medijskim standardima.
Međutim, projekat u cjelosti ne ispunjava kriterijum iz člana 18. stav. 1 tačka 1. Pravilnika:
mjere u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti
javnog informisanja“. Projekat, naime, nije usklađen sa čl. 18 stav 2. tačka 1. alineja 3,
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tačke 4. alineje 1. i 2. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa
u oblasti javnog informisanja. Naime, cilj i opis projekta su nejasni, odnosno projekat je
uopšten, opis aktivnosti nije adekvatan. Iz navedenih razloga, prijedlog je da se projekat ne
podrži.
6. Podnosilac prijave, DOO Reorganizacija Niš, Nade Tomić 21, 18000 Niš konkurisala je
sa prijedlogom projekta „Turizam i ugostiteljstvo kao lek za nezaposlenost i siromaštvo u
Malom Iđošu“, ukupna vrijednost projekta je 127.000,00 dinara, od čega su 27.000,00
dinara sredstva podnosioca prijave, a 100.000,00 dinara sredstva za koja se aplicira iz
budžeta jedinice lokalne samouprave. Navedeni projekat je u skladu sa nemjenom
sredstava iz Javnog konkursa i u skladu je sa kriterijumom iz člana 18. stav 1. tačka 2.
Pravilnika, i to: mjerom pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim
medijskim standardima.
Međutim, projekat u cjelosti ne ispunjava kriterijum iz člana 18. stav. 1 tačka 1. Pravilnika:
mjere u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti
javnog informisanja“. Projekat, naime, nije usklađen sa čl. 18 stav 2. tačka 1. alineja 3,
tačke 4. alineje 1. i 2. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa
u oblasti javnog informisanja. Naime, u projektu nisu jasno indentifikovani realni problemi
i potrebe ciljne grupe, odnosno projekat je uopšten, nejasan. Konkretno, u značaju projekta
se naglašava se potreba informisanja građana Ruske federacije i pripadnika Ruske etničke
zajednice u drugim zemljama o Malom Iđošu i njegovim potencijalima. Iz navedenih
razloga, prijedlog je da se projekat ne podrži.
7. Podnosilac prijave, Novosti dana.rs doo Niš-Medijana, Nade Tomić 21, 18000 Niš
konkurisala je sa prijedlogom projekta „Malom Iđošu treba više beba“ ukupna vrijednost
projekta je 526.000,00 dinara, od čega su 106.000,00 dinara sredstva podnosioca prijave,
a 420.000,00 dinara sredstva za koja se aplicira iz budžeta jedinice lokalne samouprave.
Navedeni projekat je u skladu sa nemjenom sredstava iz Javnog konkursa i u skladu je sa
kriterijumom iz člana 18. stav 1. tačka 2. Pravilnika, i to: mjerom pružanja veće garancije
privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.
Međutim, projekat u cjelosti ne ispunjava kriterijum iz člana 18. stav. 1 tačka 1. Pravilnika:
mjere u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti
javnog informisanja“. Projekat, naime, nije usklađen sa čl. 18 stav 2. tačka 1. alineja 3,
tačke 4. alineje 1. i 2. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa
u oblasti javnog informisanja. Naime, uopštenost teme ne doprinosi ostvarivanje namene
projekta, ne postoji ekonomska opravdanost prijedloga budžeta u odnosu na cilj i projektne
aktivnosti, nisu indentifikovani realni problemi i potrebe ciljne grupe. Iz navedenih
razloga, prijedlog je da se projekat ne podrži.
Opštinsko vijeće je pročitalo navedene projekte učesnika konkursa i u potpunosti prihvatilo
obrazloženje Stručne komisije, razlozi za suprotnom odlukom nisu postojali, Stručna komisija ima
stručno znanje koje je potrebno za ocjenu ko ispunjava uslove za dodijelu sredstava.

Broj 3.

Službeni list opštine Mali Iđoš

Godina 2020.

Strana 77.

Na osnovu prijedloga Stručne komisije, a u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima
i Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog
informisanja, Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš donijelo je rješenje o raspodjeli sredstava kao što
je navedeno u dispozitivu.
POUKA O PRAVNOM SREDSTVU: Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja nije
dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dostavljanja rješenja.
Dostaviti:
1.
2.
3.
4.

Učesnicima Konkursa,
Veb prezentaciji,
Službenom listu,
Ovom organu.

Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Broj: 06-6-7/2020-01
Dana: 07.02.2020. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________

27.
Na osnovu člana 136. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. list RS“, br. 18/2016),
člana 34. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS“, br. 72/2011, 88/2013, 105/2014,
104/2016 – dr. Zakon, 108/2016, 113/2017) člana 6. i 12. Uredbe o uslovima pribavljanja i
otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno
pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupci javnog nadmetanja
i prikupljanja pismenih ponuda („Službeni glasnik RS, broj 16/2018) Opštinsko vijeće Opštine
Mali Iđoš, dana 7.2.2020. g. donosi
RJEŠENJE
Izdaje se u zakup dio zgrade - kancelarija broj 6 na prvom spratu u zgradi poljoprivrede,
površine 16,67 m2, koja se nalazi na adresi Maršala Tita broj 40 Lovćenac, na katastarskoj parceli
br. 58/2 KO Lovćenac, broj lista nepokretnosti 2445, koji je u javnoj svojini Opštine Mali Iđoš, na
period od 5 godina, u viđenom stanju, za iznos od 2.167,1 dinara mesečno TIM PASTORE DOO
LOVĆENAC, matični broj: 21543497, pib: 111805312, sjedište ul. Maršala Tita 40, Lovćenac,
šifra djelatnosti 0162 - pomoćne djelatnosti u uzgoju životinja, tekući račun br. 3200220500158638-70.
Zakupac se obavezuje da u zakupljenoj nepokretnosti iz stava 1. ovog rješenja obavlja
djelatnost usluge - šifra djelatnosti 0162 - pomoćne djelatnosti u uzgoju životinja.
Ponuđaču TIM PASTORE DOO LOVĆENAC se uplaćeni depozit uračunava u zakupninu
koju je u obavezi da plaća nakon zaključenja ugovora o zakupu.
Obrazloženje
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Dana 9.1.2020. g. Opštinsko vijeće Opštine Mali Iđoš je donijelo Odluku o raspisivanju
javnog oglasa za davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Mali Iđoš i raspisalo Javni
oglas o sprovođenju postupka prikupljanja pismenih ponuda za davanje u zakup nepokretnosti u
javnoj svojini opštine Mali Iđoš br. 06-1-2/2020-01.
Oglas je objavljen na oglasnoj tabli opštinske uprave Opštine Mali Iđoš, u „Službenom listu
Opštine Mali Iđoš“ i na zvaničnoj internet stranici Opštine Mali Iđoš i rok za podnošenje ponuda
računao se od narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Opštine Mali Iđoš“.
Rok za podnošenje zatvorenih pismenih ponuda je istekao 27.1.2020.g. u 12,00 časova, s
tim što je otvaranje prispelih zatvorenih ponuda obavljeno dana 31.1.2020.g. u 9,00 časova.
Početna cijena izdavanja u zakup iznosila je 2.167,1 dinar, a iznos depozita je takođe
2.167,1 dinar (iznos jedne mjesečne zakupnine). U visinu zakupnine nisu uračunati svi troškovi
korišćenja zakupljenog prostora (električna energija, grejanje, voda, telefon,čistoća i dr.)
Do 27.1.2020.g. u 12,00 časova u opštinu Mali Iđoš je prispela jedna blagovremena i
potpuna ponuda, od strane TIM PASTORE DOO LOVĆENAC, koji je ponudu predao
27.1.2020.g. u 8,48 časova sa ponudom od 2.167,1 dinar mjesečno.
Komisija za sprovođenje postupka izdavanja u zakup objekata u javnoj svojini Opštine
Mali Iđoš je dana 31.1.2020. g. sačinila zapisnik br. 464-1/2020. Jedini učesnik postupka ponuđač
TIM PASTORE DOO LOVĆENAC (zakonski zastupnik Miloš Stojanović) je prisustvovao
otvaranju pismenih ponuda. Uz prijavu i ponudu TIM PASTORE DOO LOVĆENAC je dostavilo
urednu prijavu, naziv i sjedište, kopiju rješenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog
organa, broj žiro računa i dokaz o uplati depozita od 2.167,1 dinar.
Postupak prikupljanja ponuda je sproveden i prihvaćena je ponuda TIM PASTORE DOO
LOVĆENAC koja je ispunjavala uslove oglasa.
Ponuđaču TIM PASTORE DOO LOVĆENAC se uplaćeni depozit uračunava u zakupninu
koju je u obavezi da plaća nakon zaključenja ugovora o zakupu.
Kako je gore navedena ponuda TIM PASTORE DOO LOVĆENAC jedina i najviša,
odlučeno je kao u dispozitivu.
POUKA O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog rješenja se može podnijeti tužba nadležnom
sudu u roku od 15 dana od dana dostavljanja ovog rješenja.
Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Broj: 06-6-8/2020-01
Dana: 07.02.2020. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________

28.
Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali
Iđoš“ broj 16/2008) i člana 26. stav 3. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći („Službeni glasnik RS“
broj 87/2018), Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš na sjednici održanoj 07.02.2020. godine, donosi
ZAKLJUČAK
Član 1.
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Ovlašćuje se Sitaš Angela, diplomirani pravnik iz Feketića za pružanje besplatne pravne
pomoći u opštinskoj upravi Opštine Mali Iđoš. Sitaš Angela poseduje Potvrdu Ministarstva pravde
broj 021-01-111/2019-22-69 od 25.09.2019. godine, kao i Rješenje Ministarstva pravde broj 02101-110/2019-06-34 od 26.09.2019. godine kojim joj je izdata dozvola za odlučivanje o zahtjevima
za odobravanje besplatne pravne pomoći.
Član 2.
Zadužuje se Opštinska uprava Opštine Mali Iđoš da uskladi Pravilnik o organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u opštinskoj upravi i stručnim službama Opštine Mali Iđoš sa članom
26. stav 3. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.
Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Broj: 06-6-9/2020-01
Dana: 07.02.2020. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________

29.
Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine
Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 07.02.2020. godine donosi:

Z A K LJ U Č A K
Član 1.
Usvaja se prijedlog Komisije za dodijelu sredstava za projekte iz oblasti kulture i
odobrava se isplata finansijskih sredstava za finansiranje programa/projekata iz oblasti kulture za
2020. godinu za:
1.
2.
3.

KUD „P P Njegoš“
Lovćenac
KUD „Petefi Šandor“
Mali Iđoš
Mađarsko udruženje za negovanje
kulture i očuvanje lokalne istorije
„Feketić“
Feketić

Redovna djelatnost

1.600.000,00 rsd

Redovna djelatnost

2.160.000,00 rsd

Redovna djelatnost

2.160.000,00 rsd

Član 2.
Nalogodavac za izvršenje budžeta je Predsjednik opštine Mali Iđoš.
Član 3.
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Ovaj zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Broj: 06-6-10/2020-01
Dana: 07.02.2020. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________

30.
Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine

Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 07.02.2020. godine donosi:
Z A K LJ U Č A K
Član 1.
Usvaja se prijedlog Komisije za dodijelu sredstava za projekte iz oblasti poljoprivrede i odobrava
se isplata finansijskih sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata ili redovne
djelatnosti iz oblasti poljoprivrede u 2019. godini za:
1.

Udruženja poljoprivrednika „Gazdaker“
Feketić, Bratstva 30.

2.

Klub proizvođača Mali Iđoš
Mali Iđoš, Glavna 32.

Pomoć i edukacija
poljoprivrednih
proizvođača
Pomoć poljoprivrednim
proizvođačima

1.380.000,00 rsd

1.920.000,00 rsd

Član 2.
Nalogodavac za izvršenje budžeta je Predsjednik opštine Mali Iđoš.
Član 3.
Ovaj zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Broj: 06-6-11/2020-01
Dana: 07.02.2020. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________

31.
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Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine
Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 07.02.2020. godine donosi:

Z A K LJ U Č A K
Član 1.
Usvaja se Zahtjev Centra za socijalni rad opštine Mali Iđoš iz Malog Iđoša od dana
04.02.2020. godine za rekonstrukciju dela objekta.
Član 2.
Ovaj zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Broj: 06-6-12/2020-01
Dana: 07.02.2020. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________

32.
Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine

Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 07.02.2020. godine donosi:
Z A K LJ U Č A K
Član 1.
Usvaja se Zahtjev Opštinskog udruženja penzionera Mali Iđoš iz Malog Iđoša od dana
29.01.2020. godine za obezbjeđivanje računara i alarm sistema sa kamerama i zadužuje se
Opštinska uprava opštine Mali Iđoš za dalje postupanje.
Član 2.
Ovaj zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Broj: 06-6-13/2020-01
Dana: 07.02.2020. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________
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33.
Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine

Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 07.02.2020. godine donosi:
Z A K LJ U Č A K
Član 1.
Usvaja se Zahtjev meštana ulice Gujon iz Malog Iđoša od dana 30.01.2020. godine za
renoviranje trotoara i zadužuje se Opštinska uprava opštine Mali Iđoš za dalje postupanje.
Član 2.
Ovaj zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Broj: 06-6-14/2020-01
Dana: 07.02.2020. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________

34.
Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine

Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 07.02.2020. godine donosi:
Z A K LJ U Č A K
Član 1.
Predlaže se neformalnoj grupi građana formiranje i registracija udruženja građana kod
Agencije za privredne registre radi i dalje komunikacije i pružanja pomoći od strane opštine Mali
Iđoš.
Član 2.
Ovaj zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Broj: 06-6-15/2020-01
Dana: 07.02.2020. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.
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35.
Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine

Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 07.02.2020. godine donosi:
Z A K LJ U Č A K
Član 1.
Usvaja se Zahtjev Stonoteniskog Kluba „Domboš“od dana 22.01.2020. godine za
pokrivanje troškova odlaska na „Czech Junior and Cadet Open” u Republiku Češku u iznosu od
40.000,00 rsd i predmet se dostavlja Sportskom Savjezu Opštine Mali Iđoš za dalje postupanje.
Član 2.
Ovaj zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Broj: 06-6-16/2020-01
Dana: 07.02.2020. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________

36.
Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine
Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 07.02.2020. godine donosi:

Z A K LJ U Č A K
Član 1.
Usvaja se Zahtjev Milorada Pavlovića iz Lovćenca od dana 28.01.2020. godine za snošenje
putnih troškova i zadužuje se Opštinska uprava opštine Mali Iđoš za dalje postupanje.
Član 2.
Ovaj zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Broj: 06-6-17/2020-01

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.
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Broj 3.

Dana: 07.02.2020. godine
Mali Iđoš
____________________ . ____________________

37.
Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine

Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 07.02.2020. godine donosi:
Z A K LJ U Č A K
Član 1.
Usvaja se zahtjev Dejana Roganovića iz Lovćenca od dana 23.1.2020. godine za pokrivanje
štete uzrokovane od psa lutalice i ovlašćuje se i zadužuje se Opštinski pravobranilac Dragan
Božović da zaključi vansudsko poravnanje sa Dejanom Roganovićem usvajajući njegov zahtjev u
cjelosti.
Član 2.
Ovaj zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Broj: 06-6-18/2020-01
Dana: 07.02.2020. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________

38.
Na osnovu člana 6. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom
pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja
pismenih ponuda („Službeni glasnik RS“, br. 24/2012, 48/2015 i 99/2015) i člana 48. Poslovnika
Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 16/2008) Predsjednik
Savjeta Mjesne zajednice Mali Iđoš 07.02.2020. godine donosi
RJEŠENJE
o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka izdavanja u zakup objekata u javnoj
svojini opštine Mali Iđoš, korisnik Mesna zajednica Mali Iđoš
I
Obrazuje se Komisija za sprovođenje postupka izdavanja u zakup objekata (poslovnog prostora
površine 21m2) u javnoj svojini opštine Mali Iđoš, na adresi Mali Iđoš, Glavna 34 (u daljem tekstu:

Broj 3.

Službeni list opštine Mali Iđoš

Godina 2020.
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Komisija) putem javnog nadmetanja ili prikupljanja pismenih ponuda, a izuzetno i neposrednom
pogodbom u slučajevima utvrđenim zakonom i uredbom, koju čine tri člana u sljedećem sastavu:
1. Sitaš Angela iz Feketića, Predsjednik
2. Šipoš Tibor iz Malog Iđoša, član
3. Lackovič Annamaria iz Malog Iđoša, član
II
Komisija je dužna da u postupku izdavanja u zakup objekata (poslovnog prostora površine 21m 2) u
javnoj svojini opštine Mali Iđoš na adresi Mali Iđoš, Glavna 34 putem javnog nadmetanja ili
prikupljanja pismenih ponuda, a izuzetno i neposrednom pogodbom u slučajevima utvrđenim
zakonom i uredbom, sastavi zapisnik i sastavlja Prijedlog koji dostavlja Opštinskom vijeću i
Predsjeniku Savjeta Mjesne zajednice Mali Iđoš.
III
Ovo Rješenje objaviti u Službenom listu opštine Mali Iđoš.
IV
Ovo rješenje dostaviti:
1.Opštini Mali Iđoš
2.Članovima komisije
3.Arhivi
Broj rješenja: 16/2020
dr Tibor Deak, s.r.
Predsjednik Savjeta
Mjesne zajednice Mali Iđoš
____________________ . ____________________
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начелник Општинске управе
Аконтација годишње претплате за «Службени лист Општине Мали Иђош» је 2.000,00 динара. Претплата се уплаћује на текући рачун бр.
840-745151843-03– Евидентни рачун прихода Органа управе општине Мали Иђош – за Службени лист.

_______________________________________________________________________________
KIADJA:
Kishegyes község Képviselő-testülete
FELELŐS SZERKESZTŐ:
községi közigazgatás vezetője
Az évi előfizetési előleg Kishegyes Község Hivatalos Lapjára 2.000,00 dinár. Az előfizetési előleget a 840-745151843-03 - számú folyószámlára
Kishegyes község szerveinek bevétele – Hivatalos Lap – címre kell befizetni.

_______________________________________________________________________________
IZDAVAČ:
ODGOVORNI UREDNIK:

Skupština opštine Mali Iđoš
načelnik Opštinske uprave

Akontacija godišnje pretplate za «Službeni list Opštine Mali Iđoš» je 2.000,00 dinara. Pretplata se uplaćuje na tekući račun br. 840-745151843-03–
Evidentni račun prihoda Organa uprave opštine Mali Iđoš – za Službeni list.

_______________________________________________________________________________

