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На основу члана 2. став 2. Одлуке о спортским стипендијама („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2013) 
Председник општине Кањижа донео је 

О  Д  Л  У  К  У 

о висини месечног износа спортские стипендије у 2013. години 

 
I 

Висина месечног износа стипендије за спортисте са територије општине Кањижа у 2013. години 
утврђује се до 6.000,00 (шестхиљада) динара по кориснику спортске стипендије.  
 

II 

Средства за доделу стипендије спортистима обезбеђују се у буџету Општине.  
Исплату стипендија из тачке I ове Одлуке врши Одељење за буџет и финансије и локалну пореску 

администрацију Општинске управе општине Кањижа,  у 12 (дванаест) месечних рата дознаком на текући рачун 
спортског клуба чији је стипендиста (спортиста) члан. 
 

III 

Ова Одлука доставља се Одељењу за буџет и финансије и локалну пореску администрацију и 
Спортском савезу општине Кањижа.  
 

 

IV 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 
 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина                                               Председник општине Кањижa 
Општина Кањижа                                                           Михаљ Њилаш с. р. 
Председник општине Кањижa   
Број: 02-62/2013-I/А 
Дана: 28.02.2013. године  
К а њ и ж а 
 
 
На основу члана 7-18. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација из буџета општине 
Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 12/2008) и Одлуке о буџету општине Кањижа за 2013. годину („Сл. 
лист општине Кањижа“, бр. 22/2012), председник општине донео је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о избору пројеката невладиних организација 

у области пољопривреде који се финансирају из буџета општине Кањижа 

 

I. 

На основу расписаног Јавног конкурса за финансирање пројеката невладиних организација у области 
пољопривреде из буџета општине Кањижа за 2013. годину, а на предлог Комисије за спровођење поступка 
јавног конкурса за финансирање пројеката невладиних организација, додељују се средства за финансирање 
пројеката невладиних организација у области пољопривреде укупном износу од 2.000.000,00 динара према 
следећем: 
 
Ред. 

бр. 
Назив удружења Износ 

1. Аграрна Унија општине Кањижа 1.110.000,00 

2. Клуб Хоргошких Произвођача 300. 000,00 

3. 
Опште удружење самосталних поњопривредних произвођача општине 
Кањижа  „Агрокањижа” 

150. 000,00 

4. Удружење пчелара „Нектар“ Кањижа 125. 000,00 
5. Удружење узгајивача коза Кањижа 120. 000,00 
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6. Удружење узгајивача свиња општинеКањижа 65. 000,00 
7. Удружење Мустанг 40. 000,00 

8. 
Интересно удружење пољопривредних произвођача Тотовог села и 
околине 

25. 000,00 

9. Удружење за заштиту животиња „Шапа“-Кањижа 25. 000,00 
10. Удружење грађана ред витезова вина Ст. Орбан 20. 000,00 
11. Удружење грађана „Савез Војвођанских Мађарских Газди“ 20. 000,00 

 УКУПНО:  2.000.000,00 

 
II. 

Пренос додељених средстава извршиће се из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа 
за 2013. годину раздео 2 глава 1 функција 421 позиција 4701 економска класификација 481 – дотације 
невладиним организацијама. 

 
III. 

Средства ће се ислаћивати у складу са динамиком прилива средстава у буџет општине Кањижа за 2013. 
годину.  

 
IV. 

Учесници Јавног конкурса имају право да поднесу приговор на ову Одлуку Општинском већу општине 
Кањижа, у року од 8 дана од дана достављања ове Одлуке. 

Са изабраним подносиоцима пријаве ће се закључити уговор којим се регулишу међусобна права и 
обавезе уговорних страна.  

 

V. 

Одлуку доставити учесницима Јавног конкурса и објавити на званичној web презентацији општине 
Кањижа, на огласној табли општине Кањижа, у „Службеном листу општине Кањижа” и у средствима јавног 
информисања.  
 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина               Председник општине Кањижa 
Општина Кањижа               Михаљ Њилаш с. р.   
Председник општине Кањижa 
Број: 400- 20 /2013-I/A 
Дана: 12.03.2013. године 
К а њ и ж а  
 
 
На основу члана 11. став 5. Правилника о додели средстава у области јавног информисања  („Службени лист 
општине Кањижа”, бр. 20/2011) и Одлуке о буџету општине Кањижа за 2013. годину („Службени лист општине 
Кањижа”, бр. 22/2012), председник општине донео је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о додели средстава у области јавног информисања у 2013. години 

 
I. 

На основу расписаног Јавног конкурса за доделу средстава у области јавног информисања у 2013. 
години, а на предлог Комисије за доделу средстава у области јавног информисања, додељују се средства у 
области јавног информисања у 2013. години у укупном износу од 5.000.000,00 динара према следећем:  
 

Ред. 

бр. 
Носилац програма/пројекта Назив програма/пројекта Додељени износ 

 
1. 

ДОО за новинско-издавачку 
делатност „Magyar Szó”, Нови Сад 

Редовно Извештавање о догађајима у 
општини Кањижа у 2013. год. 

848.000,00 
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2. 

Фондација „Панонија“, Суботица Информативни програми општине Кањижа  1.100.000,00 

 
3. 

ЈP „RADIO SUBOTICA“, Суботица 
Јавно информативни програми општине 
Кањижа 

500.000,00 

4. LOGOS-PRINT DOO, Тотово Село Издавање недељника „Új Kanizsai Újság”  922.000,00 

 
5. 

DOO „PANDA RADIO“ KANJIŽA, 
Кањижа 

„Звуци Тисе“ 1.250.000,00 

6. Агенција “Honestas” Нови Сад 
“Војводина данас” побољшање 
информационе мреже општине Кањижа 

70.000,00 

 
7. 

Војвођански методолошки центар „Új Kép“ 60.000,00 

 
8. 

 
„ NS-AS“-AS FM Радио 

Промоција манифестација и занимљивости 
из општине Кањижа 

150.000,00 

 
9. 

„Asterias“ДОО Нови Кнежевац – 
Маx radio 

Информисање грађана Кањиже и околине 100.000,00 

 
II. 

Пренос додељених средстава извршиће се изабраним подносиоцима пријаве из средстава утврђених 
Одлуком о буџету општине Кањижа за 2013. годину раздео 2 глава 1 функција 830 позиција 6801 економска 
класификација 451 – средства за јавно информисање. 

 
III. 

Средства ће се изабраним подносиоцима пријаве исплаћивати у зависности од остварења општинског 
буџета за 2013. годину. 

 
IV. 

Са изабраним подносиоцима пријаве закључују се уговори о финансирању или суфинансирању 
програма односно пројекта у области јавног информисања. 

 
V. 

Изабрани подносиоци пријава су дужни да у року од 15 дана по завршетку програма, односно пројекта, 
а најкасније до 31. јануара 2014. године, поднесу извештај о реализацији програма односно пројеката у области 
јавног информисања и доставе доказе о наменском коришћењу финансијских средстава Комисији. 

Извештај о реализацији програма односно пројекта подноси се на Обрасцу 2 који је објављен на 
званичној интернет страници општине Кањижа.  

 
VI. 

Ово решење је коначно. 
 

VII. 

Решење се објављује у „Службеном листу општине Кањижа“ и на званичној интернет страници 
општине. 

 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина Председник општине Кањижa 
Општина Кањижа Михаљ Њилаш с. р. 
Председник општине Кањижa 
Број: 400-63/2013-I/А 
Дана: 12.03. 2013. год. 
К а њ и ж а 
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На основу члана 17. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација из буџета општине 
Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“,е бр. 12/2008), Одлуке о буџету општине Кањижа за 2013. годину („Сл. 
лист општине Кањижа“, бр. 22/2012), председник општине донео је 

О  Д  Л  У  К  У 

о избору пројеката невладиних организација 

који се финансирају из буџета општине Кањижа 

 

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

општине Кањижа за 2013. годину, а на предлог Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за 
финансирање пројеката невладиних организација, додељују се средства за финансирање пројеката невладиних 
организација у укупном износу од 16.400.000,00 динара према следећем: 
 

Ред. 

бр. 
Назив удружења Пројекат Износ 

1. Општински ватрогасни савез Кањижа 
Превенција и гашење пожара, превенција, 
заштита и отклањање последица 
катастрофа 

6.500.000 

2. 
Удружење за помоћ и заштиту интереса 
ментално и физички оштећених лица „С тобом 
за њих“ Кањижа 

Манифестација „Са нама је округао свет“ 
и хонорари за два лица која учествују у 
нези особа са инвалидитетом 

1.200.000 

3. Удружење за омладину „Дестинус“, Кањижа Млади у полету 990.000 

4. 
Дестинација менаџмент организација „ДМО-
Кањижа“ 

Унапређење и развој туризма на 
туристичкој дестинацији општине Кањижа 

910.000 

5. Удружење грађана „Нада“ Кањижа 
Канцеларија за старије и социјално 
угрожене особе 

850.000 

6. Одред извиђача Кањижа Летње акције 755.000 

7. 
Опште удружење предузетника Општине 
Кањижа Радни ангажман менаджера удружења 550.000 

8. Удружење „ФОРВАРД“ Кањижа, Хоргош Рачунарска обука маргинализованих група 500.000 

9. Општинско удружење пензионера Кањижа Финансирање делатности удружења 350.000 

10. 
Удружење за заштиту природне средине 
„Зелено око“, Трешњевац Час Земље 250.000 

11. 
„У здравом телу жива традиција“ удружење, 
Трешњевац 

VI сусрет тракториста 200.000 

12. 
Удружење просветних радника општине 
Кањижа, Кањижа 

Допринос делатности ученика и 
запослених у образовању програмима 
педагошке садржине 

200.000 

13. Удружење „Карамел“, Мартонош V фестивал карамеле 140.000 

14. Друштво љубитеља природе, Кањижа 
Формирање еколошке свести: Саобраћај 
без издувних гасова 

130.000 

15. Удружење грађана „Зелени свет“, Кањижа Живимо са већом еколошком свести! 120.000 

16. 
Удружење дефектолога Северне Војводине 
„Пужић“, Кањижа 

Један новији корак 100.000 

17. Eko-eтно Центар, Хоргош Здрав живот у здравој природној средини  100.000 

18. 
Омладинска хришћанска заједница „Добар 
Пастир“ Кањижа 

„Ја сам с тобом – можеш рачунати на 
мене“ дечји и омладински камп веронаука 

100.000 

19. Удружење грађана „Јувениор“ Хоргош Скаутство: авантура за цели живот! 100.000 

20. 
Удружење грађана Гастро Клуб „Кереш“ 
Кањижа 

VII  Гастро-фестивал 100.000 

21. Ракоци савез из Кањиже, Кањижа „Прећутана прошлост“ 100.000 

22. Културно друштво „Фламинго“ Трешњевац 
Рак се да излечити ако се примети 
благовремено! – превентивно предавање 
женама 

90.000 

23. 
Удружење великих породица општина Кањижа 
„Кутак“, Кањижа 

Програм за негу породица 90.000 

24. 
Међуопштинска организација глувих и 
наглувих за Кањижу, Аду и Сенту, Сента 

„Ми смо ту” 90.000 
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25. 
Удружење оболелих од мултипле склерозе 
севернобанатског округа Нови Кнежевац 

Уметничке радионице „Живот је 
уметност“  

90.000 

26. Caritas Суботица (Хоргош и Кањижа)  
Чинимо за будућност – жупна каритативна 
делатност у Кањижи и Хоргошу 

80.000 

27. 
Удружење параплегичара и квадриплегичара из 
Кањиже, Мартонош 

Удовољавање захтева Удружења у току 
2013. године 

80.000 

28. Удружење „People“ Ором 4. Фестивал „Windmill“ 80.000 
29. Удружење ратних војних инвалида Кањижа Развој функционисања удружења 80.000 

30. Удружење грађана Pharo Drom, Хоргош Светски дан Рома 80.000 

31. Moто клуб „Fanatic Riders“ Кањижа V мотористички сусрет 2013. 70.000 

32. 
Удружење грађана за заштиту животне средине 
и познавање завичаја „Иринго“, Хоргош 

Еколошки свезналица 70.000 

33. 
Удружење грађана „Покрет за Мале Пијаце“, 
Мале Пијаце Формирање зелених острва у селу 2013. 70.000 

34. Хришћански интелектуални круг, Суботица 
Организовање серијала предавања 
познавања вере на подручју општине 
Кањижа 

60.000 

35. Фондација „Крила“, Кањижа Види помоћу наших руку! 60.000 

36. Удружење младих „Together“ Мале Пијаце 
Активна омладина и заштита животне 
средине 

60.000 

37. Удружење слепих и слабовидих Суботица 
Бржа интеграција слепих и слабовидих 
грађана у нормалан живот 

60.000 

38. 
Војвођанско удружење гастротрадиције „Chef“, 
Мале Пијаце 

V куварско надметање народа,  III 
гастрономско надметање градоначелника 
и I надметање ометених у развоју 

50.000 

39. 
Удружење за развој насеља Пешчарске 
висоравни Северне Бачке“ Хоргош 

Израда средњорочне стратегије 
микрорегиона 

50.000 

40. Удружење „Гнездо“ Хоргош Програм за негу породица 50.000 

41. 
Green Stone Савез удружења за заштиту 
животне средине и омладине у општини 
Кањижа 

Стимулисање становништва региона 
Кањиже за еколошки начин живота 

50.000 

42. Удружење Рома, Мартонош I Ромски дани у Мартоношу 50.000 

43. Удружење грађана „Коритари“ Адорјан 
Трошкови функционисања невладине 
организације за 2013. 

50.000 

44. 
„Удружење за квалитет развоја у општини 
Кањижа“ Кањижа 

Обустављање и сузбијање корупције 50.000 

45. Удружење „Чаробни залогаји“ Ором Јела предака 50.000 

46. Удружење грађана „Fény” Кањижа Оздравимо и играјмо се заједно! 45.000 
47. Удружење грађана „Ђемер“, Велебит Караван младости за дан Светлости 40.000 

48. 
Савез удружења бораца 
народноослободилачког рата општине Кањижа  

Неговање традиције СУБНОР-а 40.000 

49. Удружење новинара Кањиже, Кањижа 
Развој јавног информисања у 
микрорегиону 

40.000 

50. Удружење дијабетичара, Кањижа 
Акције мерења нивоа шећера у крви у 
селима и у Кањижи 

35.000 

51. Клуб удружења самих „Орхидеја“, Кањижа Клуб самаца – старих особа  35.000 
52. Удружење „Туризам Еурегије“, Мале Пијаце Посвећење хлеба на дан Светог Стефана 30.000 

53. „Едукативно удружење младих“ – „YES“ 
Подршка професионалном напретку 
младих из општине Кањижа 

30.000 

54. 
Удружење за очување животне средине „Green 
Force“, Трешњевац Заједно за животну средину 30.000 

55. Грађанско удружење Кањишких пензионера 
Активна старост – програми за старије 
узрасте 

30.000 

56. Романо дром Кањижа Помоћ деци у учењу на матерњем језику 30.000 
57. Удружење „Сабо Денеш“ Тотово Село Развој сеоског туризма у Тотовом Селу 30.000 

58. 
Удружење грађана за заштиту животне средине 
„Кендереш“ 

Помоћ раду локалне самоуправе, 
васпитање у еколошком духу (…) 

30.000 

59. 
Удружење дистрофичара средњобанатског и 
севернобанатског округа Кикинда 

„У спорту смо сви исти“ 30.000 

60. Војвођанска „Pax Romana“, Суботица 
За јачање хришћанског начина живота 
(IV) 

30.000 
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61. „Заједно за будућност“  Награда добром ученику 20.000 

62. Клуб предузетника општине Кањижа  Историја занатства општине Кањижа 20.000 

 
II. 

Пренос додељених средстава извршиће се из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа 
за 2013. годину раздео 1 глава 1 функција 110 позиција 1003 економска класификација 481 – суфинансирање 
програма и текућих расхода невладиних организација. 

 

III. 
Средства ће се ислаћивати у складу са динамиком прилива средстава у буџет општине Кањижа за 2013. 

годину.  
 

IV. 

Учесници Јавног конкурса имају право да поднесу приговор на ову Одлуку Општинском већу општине 
Кањижа, у року од 8 дана од дана достављања ове Одлуке. 

Са изабраним подносиоцима пријаве ће се закључити уговор којим се регулишу међусобна права и 
обавезе уговорних страна.  

 
V. 

Одлуку доставити учесницима Јавног конкурса и објавити на званичној web презентацији општине 
Кањижа, на огласној табли општине Кањижа, у „Службеном листу општине Кањижа” и у средствима јавног 
информисања.  
 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина                 Председник општине Кањижa  
Општина Кањижа                            Михаљ Њилаш с. р.  
Председник општине Кањижa 
Број: 400-23/2013-I/A 
Дана: 12.03.2013. године 
К а њ и ж а 
 
 
На основу члана 17. Закона о финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 43/2011) и члана 4. 
Одлуке о буџету општине Кањижа за 2013. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 22/2012) председник 
општине Кањижа донео је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о расподели средстава за финансирање редовног рада политичких субјеката 

 
1. 

На терет раздела 1. главе 1. функције 110, економске класификације 481942 – дотације политичким 
странкама, дозвољава се пренос средстава у износу од 150.000,00 динара за финансирање редовног рада 
политичких субјеката чији су кандидати изабрани за одборнике у Скупштину општине Кањижа. 

 
2. 

Средства се расподељују политичким субјектима сразмерно броју гласова који су политички субјекти 
освојили, а који се узима као основица за расподелу средстава. 
 

3. 
Средства из тачке 1., а према критеријуму из тачке 2. овог решења распоређују се следећим 

политичким субјектима:  
 

ред 
бр 

назив изборне листе 

број гл. које 
је добила 
изборна 

листа 

коеф.  проценат 
месечни 

износ 

1 2 3 4 5 (3*4) 6 7 
1 Демократска странка – Борис Тадић 3.352 1,0 3.352 28,96% 43.440,32 
2 СВМ – Заједно за општину Кањижа 4.172 1,0 4.172 36,04% 54.067,14 
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3 
Лига социјалдемократа Војводине –
Ненад Чанак 

793 1,0 793 6,85% 10.276,90 

4 
Време је за буђење  – „Укрок“ 
Франчик Јожеф/Леко Лајош 

1.272 1,0 1.272 10,99% 16.484,51 

5 
Покрет Мађарске наде – Балинт 
Ласло 

491 1,5 736,5 6,36% 9.544,69 

6 
Група грађана Бирај пут – Бачкулин 
Иштван 

1.249 1,0 1.249 10,79% 16.186,44 

 Укупно: 11.329  11.575,5 100,00% 150.000,00 

 
4. 

Одељење за буџет и финансије и ЛПА Општинске управе општине Кањижа врши пренос средстава 
политичким субјектима најкасније до десетог у месецу за претходни месец.  

 
5. 

                Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката користе се у складу са чланом 19. 
Закона о финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 43/2011). 

 
6. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 
 
 
Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
Општина Кањижa       Председник општине Кањижa 
Председник општине Кањижa       Михаљ Њилаш с. р. 
Број: 400-75 /2013-I/А 
Дана: 05.03.2013. год. 
К а њ и ж а 
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 „Службени лист општине Кањижа“ излази по потреби. 
Издавач: Скупштина општине Кањижа, Кањижа, Главни трг 1., Телефон: 875-166 лок. 220 
Одговорни уредник: Марија Миловановић, секретар Скупштине општине Кањижа 
Штампа се у штампарији „Инфо-Кањижа“ д. о. о. 


