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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) и   Одлуке о буџету општине Кањижа за 2017. годину („Сл. 
лист општине Кањижа“, бр. 27/16  и 2/17) председник општине Кањижа донео је 

 
О Д Л У К У 

о избору пројеката невладиних организација који се финансирају из буџета општине Кањижа 
 
I 

На основу расписаног Јавног конкурса за финансирање пројеката невладиних организација из буџета 
општине Кањижа за 2017. 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 8.900.000,00 динара, према следећем: 

  
Р. бр. НАЗИВ УДРУЖЕЊА ПРОЈЕКАТ ИЗНОС 

1.  Општински ватрогасни савез Кањижа Превенција пожара и катастрофа, гашење пожара, 
отклањање катастрофа 2.590.000 

2.  
Удружење за помоћ и заштиту интереса 

ментално и физички оштећених лица „С тобом 
за њих” Кањижа 

Приредба „Свет је са нама читав” и зараде за два 
запослена у збрињавању ометених 1.400.000 

3.  Удружење спортских риболоваца „Хоргас“ Светско првенство у спортском риболову за 
ветеране и хендикепиране особе 1.300.000 

4.  Удружење дефектолога Северне Војводине 
„Пужић” Кањижа Све за децу 430.000 

5.  Општинско удружење пензионера Кањижа Финансирање делатности удружења 400.000 

6.  Опште удружење предузетника Општине 
Кањижа Радни ангажман менаџера удружења 300.000 

7.  Oмладинско удружење „Kumbaya” X Фестивал трактора Трешњевац 300.000 

8.  Удружење просветних радника општине 
Кањижа, Кањижа 

Обухват активности ученика и просветних 
радника програмима педагошког садржаја 200.000 

9.  Удружење УЛМУС Трешњевац VII Међународни камп дубореза 200.000 
10.  Удружење "Eupoint" Градимо будућност заједнo  200.000 

11.  Војвођанско удружење гастро-традиције „Chef” 
Мале Пијаце 

IX Куварско такмичење народа без граница, VII 
Гастрономско такмичење градоначелника, 

политичара и одборника  и V такмичење „Media 
Grill” у Малим Пијацама 

150.000 

12.  Друштво љубитеља природе Кањижа Образовање еколошке свести: саобраћати без 
издувних гасова 120.000 

13.  Удружење грађана „ARS NATURÆ” Мале 
Пијаце 

Трасирање друге посетилачке стазе на северном 
делу општине 100.000 

14.  Културно друштво „Братство” Мартонош II камп баштине 90.000 

15.  Удружење „У здравом телу жива традиција” 
Трешњевац Босоногом стазом за тело и душу 80.000 

16.  Фондација „Крила” Кањижа „Дај пажњу од свог времена, као шољу кафе!” 70.000 

17.  Удружење грађана „Покрет за Мале Пијаце” 
Мале Пијаце Вашарско посело 60.000 

18.  Удружење „Чаробни залогаји” Ором Стара и нова јела данас 60.000 

19.  Удружење оболелих од мултипле склерозе 
Севернобанатског округа Нови Кнежевац 

Уметничке радионице „Живот је уметност”, XV 
међународна хуманитарна ликовна колонија 

„Живот је уметност“ 
60.000 

20.  Одред извиђача „Кањижа” Одржавање Поречанског центра 60.000 

21.  Међуопштинска организација глувих и 
наглувих за Кањижу, Аду и Сенту у Сенти Редовне дневне активности 60.000 

22.  Удружење грађана „Јувениор” Хоргош Учимо делујући! 60.000 

23.  Омладинско и културно удружење "Wemsical 
Serbia" 

GoSk8Days по трећи пут – викенд екстремних 
спортова у Кањижи 60.000 

24.  Удружење параплегичара и квадриплегичара из Удовољавање потребама УПКК у 2017. 50.000 
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Кањиже у Мартоношу 

25.  Удружење „Завичајна кућа традиција” Тотово 
Село „Са тобом – за тебе, заједно је лакше” 50.000 

26.  Удружење грађана „Вила сат” Бартокове мелодије из винограда Часовничке 
виле 50.000 

27.  Кањишко удружење стрелаца III такмичење рекреативних стрелаца Кањижа 50.000 

28.  Caritas Суботица Чинимо за сутра! – жупна каритативна делатност 
у Кањижи и Хоргошу 50.000 

29.  Удружење „Хоргошани за Хоргош“  Покривање путних трошкова за сусрет у братском 
насељу Местегње (Мађарска) 50.000 

30.  Удружење „Баћанеум – наш дом” Заједничка поподнева са старим особама 40.000 
31.  Удружење новинара Кањиже у Кањижи Улога и значај медија у нашој заједници 30.000 
32.  Удружење грађана СКС Дан села и парно одбојкашко такмичење 30.000 
33.  Удружење дијабетичара Кањижа Профилактичко мерење крвног притиска 30.000 

34.  Удружење грађана „Генерација” QuizNight Кањижа – квиз-вечери за грађане 
општине 30.000 

35.  Удружење „Сабо Денеш” Тотово Село Макета о Дунаву и развој сеоског туризма у 
Тотовом Селу 30.000 

36.  Омладинска хришћанска заједница „Добар 
Пастир“ Кањижа 

Летњи камп веронаука „Са тобом сам – рачунај на 
мене” 30.000 

37.  Удружење грађана „ЛандАрт“ Екологично за здравље 30.000 
  Укупно: 8.900.000 

 
II 

На основу расписаног Јавног конкурса за финансирање пројеката невладиних организација из буџета 
општине Кањижа за 2017. годину, а на предлог Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање 
пројеката невладиних организација, додељују се средства за финансирање пројеката невладиних организација у 
области пољопривреде, у укупном износу од 1.540.000,00 динара, према следећем: 

 
Р. 
бр. 

НАЗИВ УДРУЖЕЊА ПРОЈЕКАТ ИЗНОС 

1.  Аграрна унија општине Кањижа 
Заступање интереса пољопривредника удружених у 

Аграрну унију општине Кањижа, материјална и морална 
подршка раду саветодавне канцеларије за рурални развој 

700.000 

2.  Удружење пчелара „Нектар” Кањижа 
Очување и продубљивање позитивних дејстава 

пчеларства, као пољопривредне гране која доприноси 
повећању укупног друштвеног богатства 

180.000 

3.  Удружење за заштиту животиња „Шапа” 
Кањижа 

Општинска акција стерилизације – у циљу смањивања 
броја животиња-луталица у насељима општине 140.000 

4.  Клуб хоргошких произвођача Курс за обуку пољопривредника 95.000 

5.  Удружење узгајивача оваца „Капетански 
рит” Кањижа VI Сусрет овчара и пољопривредних произвођача 95.000 

6.  Удружење „Мустанг” Трешњевац Изградња женског и мушког тоалета, са умиваоницом 90.000 

7.  
Опште удружење самосталних 

пољопривредних произвођача општине 
Кањижа  „Агрокањижа” 

Едукација пољопривредних произвођача студијским 
посетама сајмовима у Републици Србији и Мађарској 55.000 

8.  Удружење пољопривредника 
„GAZDAKÖR” Кањижа 

Посета пољопривредника из општине Кањижа 
приредбама аграрне садржине, као и организација 

стручних пољопривредних предавања 
55.000 

9.  Интересно удружење пољопривредних 
произвођача Тотовог Села и околине IV Међународни фестивал ружа и цвећа 50.000 

10.  Удружење грађана ред витезова вина „St. 
Orban“ „Грожђе и вина су, као драго камење” II 40.000 

11.  Удружење грађана „Meta Terra” Кањижа Кањишки покрет „Еко-башта” – еко-свестан развој 
заједнице 40.000 

  Укупно: 1.540.000 



Број:  5.                   04.05.2017.                        СТРАНА  91.  OLDAL                             2017. 05.04.             5.  szám 
 
 

 
III 

Пренос додељених средстава изабраним подносиоцима пријава из тачке I ове Одлуке у износу од 
8.900.000,00 динара извршиће се из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2017. годину 
раздео 4 глава 1 функција 130 позиција 114 економска класификација 481 – суфинансирање програма и текућих 
расхода невладиних организација. 

Пренос додељених средстава изабраним подносиоцима пријава из тачке II ове Одлуке од 1.540.000,00 
динара извршиће се из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2017. годину раздео 4 глава 
1 функција 421 позиција 148 економска класификација 481 – суфинансирање програма и текућих расхода 
невладиних организација у области пољопривреде. 

 
IV 

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

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

 
V 

Ову Одлуку доставити учесницима Јавног конкурса и објавити на званичној интернет 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  
Општина Кањижа                      Роберт Фејстамер с. р.  
Председник општине                  
Број: 400-81/2017-I/A 
Дана: 04. 05. 2017. године 
К а њ и ж а 
 
 
На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 
101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон и 9/16 - одлука УС), члана 64. Пословника Општинског већа 
општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/10) и предлога Комисије за безбедност саобраћаја на 
путевима на територији општине Кањижа, Општинско веће општине Кањижа на 27. седници донело је   

 
П Р О Г Р А М 

коришћења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја 
на територији општине Кањижа за 2017. годину 

 
 

1. 
Овим Програмом се утврђује начин коришћења средстава од наплаћених казни за саобраћајне 

прекршаје на територији општине Кањижа, за планиране активности у циљу унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима на територији општине Кањижа за 2017. годину. 

 
2. 

Средства за реализацију овог Програма планирана су Одлуком о буџету општине Кањижа за 2017. 
годину у укупном износу од 4.500.000,00 динара, од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о 
безбедности саобраћаја на путевима. 

Део средстава из става 1. ове тачке у износу од 1.087.103,03 динара су пренета, а неутрошена средства 
из 2016. године. 

 
 

Ред.бр. Планирани приходи Износ у дин. 

1 
Приходи планирани буџетом од новчаних казни за саобраћајне 
прекршаје у 2017. години 3.412.896,97 
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2 
Пренета неутрошена средства од новчаних казни за саобраћајне 
прекршаје из 2016. год. 1.087.103,03 

У К У П Н О  4.500.000,00 
 

Ред.бр. Планирани расходи Износи у дин. 
1 Унапређење саобраћајне инфраструктуре  2.225.000,00 

2 
Рад Комисије за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине 
Кањижа 66.750,00 

3 Унапређење саобраћајног васпитања и образовања 427.500,00 
4 Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја  180.000,00 
5 Научно истраживачки рад у области безбедности саобраћаја  450.000,00 

6 
Техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и 
регулишу саобраћај на путевима и других органа надлежних за послове 
безбедности саобраћаја 

1.125.000,00 

У К У П Н О 4.500.000,00 
 

3. 
Стручне и административно-техничке послове у вези са реализацијом Програма обавља Одсек за 

грађевинске и инспекцијске послове и Одсек за финансије, буџет и локалну пореску администрацију.  
Набавка добара, услуга и радова врши се у складу са важећим прописима о јавним набавкама. 

 
 

4. 
Комисија подноси Општинском већу општине Кањижа извештај о реализацији Програма,  најкасније до 

31. јануара текуће за претходну годину. 
 

5. 
Овај Програм објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина      Председник Општинског већа 
Општина Кањижа             Роберт Фејстамер с. р. 
Општинско веће  
Број: 400-53/2017-I/Ц 
Дана: 23.2.2017. године 
К а њ и ж а 
 
 
На основу члана 100. став 4. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. 
закон, 72/09 - др. закон и 43/11 - одлука УС и 14/16), члана 16. тачка 11. Статута општине Кањижа („Службени 
лист општине Кањижа“, бр. 4/14 – пречишћен текст, 8/14, 4/16 и 16/16), члана 7. и 8. Одлуке о оснивању 
буџетског фонда за заштиту животне средине („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 12/09), уз сагласност 
Министарства пољоприведе и заштите животне средине бр. 401-00-00795/2015-09 од 07.04.2017. године, 
Општинско веће општине Кањижа, на 33. седници, донело је  
 

П Р О Г Р А М 
коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2017. годину 

 
I 

Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава за активности које се 
планирају у области заштите и унапређења животне средине у општини Кањижа за 2017. годину. 

За реализацију Програма планирају се средстава у буџету општине Кањижа сагласно одредбама Одлуке 
о буџету општине Кањижа за 2017. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 27/16 и 2/17.) која ће се 
реализовати преко буџетског фонда за заштиту животне средине у износу од 26.700.000,00  динара. 

 
II 

Приходи за реализацију Програма оствариће се од: 
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- накнаде за загађивање животне средине (члан 85. Закона о заштити животне 
средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. 
закон и 43/11 - одлука УС)  

200.000,00 динара  

- накнаде за заштиту и унапређивање животне средине (Одлука о накнади за 
заштиту и унапређивање животне средине на територији општине Кањижа 
(„Сл. лист општине Кањижа“, бр. 9/10, 22/12 и 2/2017 – казн. одредбе) 

11.171.638,00 динара  

- неутрошена средства буџетског фонда из 2016. године 15.528.562,00 динaрa 

У К У П Н О: 26.700.000,00 динара 

 
III 

Средства фонда из тачке II користиће се за финансирање:  
 
1. Регионална депонија – 8.300.000,00 динара 
На основу Одлуке о усвајању регионалног плана управљања отпадом за општине Суботица, Сентa, Кањижа, 
Чока, Мали Иђош, Нови Кнежевац и Бачка Топола („Сл. лист општине Кањижа“ бр. 05/07) закључен је Уговор 
о прикључењу Регионалном центру управљања отпадом – Суботица бр. 404-99/2009-I, а средства планирана 
овом тачком користиће се за финансирање уговорних обавеза општине Кањижа према Регионалној депонији 
Суботица. 
 
2. Управљање отпадом - 600.000,00 динара 
Планирају се средства за реализацију  програма управљања отпадом и обавеза општине сагласно одредбама 
Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“ бр. 36/09, 88/10 и 14/16),  и то: 
- за набавку посуђа за компостирање и контејнера 
- за одржавање депонија за одлагање инертног отпада  
- за санација дивљих депонија. 
 
3. Уништавање амброзије - 300.000,00 динара 
Средства се планирају за уништавање амброзије на јавним површинама и обухватају теренске активности на 
сакупљању и уништавању амброзије, одржавање едукативних предавања, штампање информативних летака и 
плаката. 

4. Израда Програма заштите животне средине општине Кањиже за период 2016-2024 године и Локалног 
еколошког акционог плана за период 2016-2018. године - 200.000,00 динара 
Програм заштите животне средине на територији општине Кањижа за период 2016-2024 треба израдити на 
основу Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. 
закон и 43/11 - одлука УС и 14/16) којим је прецизирано да такав програм доноси на националном и на 
локалном нивоу.  
 
5. Изградња регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом -  15.000.000,00 динара 
Изградња трансфер станице у оквиру регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом 
обухвата и набавку опреме за рад за који се планирају средства у висини од 15.000.000,00 динра.  
 
6. Програми и пројекти праћења стања животне средине (мониторинг) – 1.000.000,00 динара 
Средства се планирају за реализацију законом утврђених обавеза општине у области мониторинга (праћење 
квалитета ваздуха, праћење нивоа комуналне буке, праћење квалитета површинских вода, праћење квалитета 
подземних вода, праћење електромагнетског зрачења,  праћење квалитета земљишта), сагласно одредбама 
Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 -др. закон, 72/09 - др. закон и 
43/11 - одлука УС и 14/16) и посебним законима. За реализацију наведених програма и пројеката закључиваће 
се уговори са овлашћеним стручним и научним организацијама и установама, у складу са прописима, по 
спроведеном поступку за јавне набавке. 
 
7. Програм заштите и развоја заштићених природних добара на територији општине Кањижа – 
1.000.000,00 динара 
Средства ће се користити за заштиту, развој и унапређење заштићених природних добара на територији 
општине Кањижа на начин који ће омогућити њихово очување. 
У 2017. години ће се израдити планови управљања заштићеним подручјима и финансирати/ суфинансирати 
програми управљача заштићеним природним добром на територији општине Кањижа. 
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У 2017. години приоритетни пројекат се реализује на територији парка природе „Камараш“. Основни циљ 
пројекта је ревитализација језера „Кендер то“. У оквиру пројекта се планира попуњавање депресије водом.  
 
8. Образовне активности, едукација,  манифестације, програми и пројекти за јачање свести о потреби 
заштите животне средине -  300.000,00 динара 
Циљ активности је: 
- јачање свести грађана о потреби заштите житовне средине и едукативне активности (област управљања 
отпадом, област рециклаже, област компостирања, заштита шума, заштита река),  
- обележавање значајних датума и догађаја (Дан планете Земље и Европска недеља мобилности - Дан без 
аутомобила) 
- у 2017. години посебан нагласак ће се дати активностима на едукацији везано за област управљања отпадом, с 
обзиром да Регионална депонија у Суботици почиње са радом, а едукација је један од кључних момомената за 
успешно управљање отпадом. 
 

IV 
Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма, врши се у зависности од прилива 

средстава прикупљених у складу са Одлуком о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на 
територији општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 9/2010, 22/2012 и 2/2017). 
 

V 
Уколико се приходи не остварују у планираном износу, председник општине, на предлог 

организационе јединице општинске управе надлежне за послове заштите животне средине и члана општинског 
већа задуженог за област заштите животне средине, решењем ће утврдити приоритетне активности. 

 
VI 

Средства из тачке II овог Програма могу се увећати за износ донација и прихода из других извора, која 
ће се користити у складу са овим Програмом. 
 

VII 
Реализација програмских активности из такче III овог Програма врши се у складу са одредбама Закона 

о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и усвојеног Плана набавке за 2017. годину. 
 

VIII 
Стручне и административно-техничке послове за реализацију програма и пројеката, као и надзор над 

извршавањем уговорених обавеза, спроводи Одсек за грађевинске и инспекцијске  послове Општинске управе 
општине Кањижа. 

Одсек за грађевинске и инспекцијске  послове Општинске управе општине Кањижа сачиниће извештај 
о коришћењу средстава из овог Програма, сагласно одредбама члана 100. став 6. Закона о заштити животне 
средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон и 43/11 - одлука УС и 14/16). 
 

IX 
Овај  Програм  објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина                                                                  Председник Општинског већа  
Општина Кањижа                                                                                                   Роберт Фејстамер с. р. 
Општинско веће општине Кањижа  
Број: 02-107/2017-I/Ц 
Дана: 25.04.2017. године  
К а њ и ж а 
 
 
 
На основу члана 17. Закона о финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 43/2011 и 123/2014) и 
члана 12. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2017. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 27/2016 и 2/2017) 
председник општине Кањижа донео је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о расподели средстава за финансирање редовног рада политичких субјеката 
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1. 
 На терет раздела 1. главе 1. функције 111, програмске класификације 2101-0001, позиције 105, 
економске класификације 481942 –финансирање политичких субјеката, дозвољава се пренос средстава у износу 
од 159.460,00 динара за финансирање редовног рада политичких субјеката чији су кандидати изабрани за 
одборнике Скупштине општине Кањижа. 
 

2. 
 Средства за период јануар-април 2017. године се расподељују политичким субјектима сразмерно броју 
гласова који су политички субјекти освојили, а који се узима као основица за расподелу средстава. 

 
3. 

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

Ред. 
бр. Назив изборне листе 

Бр. 
гласова 
које је 
добила 

изб. листа 

Коефиц
ијент  Проценат 

Износ за 
период јан-

април 

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

1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА 
ПОБЕЂУЈЕ 1.729 1,0 1.729 16,91% 26.964,68 

2. САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА 
– ИШТВАН ПАСТОР   3.969 1,0 3.969 38,82% 61.902,36 

3. УКРОК – УЈЕДИЊЕНИ ЗА 
ОПШТИНУ КАЊИЖУ – ТАНДАРИ 1.989 1,0 1.989 19,46% 31.030,92 

4. МАЂАРСКИ ПОКРЕТ – ОДСАД 
ДРУГАЧИЈЕ – ХАЛАС МОНИКА 1.941 1,0 1.941 18,99% 30.281,44 

5. ВОЈВОЂАНСКА ТОЛЕРАНЦИЈА  397 1,5 595,5 5,82% 9.280,60 
 Укупно: 10.025  10.223,5 100,00% 159.460,00 

 
4. 

 Одсек за финансије, буџет 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 и 123/2014). 
 

6. 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 
 
 
 
Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
Општина Кањижа                                                    Председник општине Кањижа 
Председник општине                                                                               Роберт Фејстамер с. р. 
Број: 400-112/2017-IА                                                                                            
Дана: 28.04.2017. год. 
К а њ и ж а  
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