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На основу члана 11. Одлуке о оснивању Фонда за развој привреде општине Кањижа (у даљем тексту Фонд) и 

члана 9. и 12. Статута Фонда управни одбор Фонда на седници одржаној дана 22. 08. 2013. године донео је 

 

П  Р  О  Г  Р  А  М 

Фонда за развој привреде општине Кањижаза 2013. годину 

 

 

I. ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ 

 

Фонд за развој привреде општине Кањижа ће у 2013. години своје активности усмерити на подстицање 

привредног развоја путем остваривања следећих циљева: 

- подстицање развоја предузетништва, малих и средњих предузећа 

- повећање запослености, 

- подизање нивоа техничко-технолошке опремљености, 

- повећање конкурентности, 

- повеђање степена иновативности  

- подстицај развоја нових технологија и 

- повећање степена енергетске ефикасности. 

 

II. МОДЕЛИ ФИНАНСИРАЊА И УСЛОВИ ФИНАНСИРАЊА 
 

У 2013. години бесповратна подстицајна средства Фонда додељиваће се путем конкурса.  

 

Корисници подстицајних средстава Фонда морају обезбедити најмање 50% од предрачунске/рачунске 

вредности предмета финансирања, односно 50% предрачунске/рачунске вредности инвестиције.  

 

Бесповратна подстицајна средства Фонда не могу се користити за финансирање куповине земљишта и 

грађевинских објеката. 

Управни одбор Фонда ће вршити доделу бесповратних средстава у најмањем износу од 150.000,00 динара а 

највише до 250.000,00 динара која ће бити непосредно усмерена на рачун корисника.  

Корисници подстицајних средстава Фонда морају обезбедити 50% од предрачунске, рачунске или уговорне 

вредности инвестиције. 

 

Немају право улешћа на конкурсу: 

- чланови Управног и Надзорног одбора Фонда за развој привреде општине Кањижа, као ни запослени у 

општинскоj управи и локалној самоуправи општине Кањижа; 

- предузећа и предузетници под стечајем и ликвидацијом или који су неликвидни, односно послују са 

губитком протекле три године; 

- ако јепословна делатност регистрована после 01.01.2010.; 

- имају мање од 2 запослена. 

 

III. ПРИОРИТЕТ У КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИМАЈУ: 

- програми који обезбеђују отварање нових радних метса, 

- програми који обезбеђују виши ниво пројектоване рентабилности, односно веће економске ефекте по 

јединици уложених средстава и бржи повраћај уложених средстава 

- инвестициони програми из области индустрије; прерађивачки капацитети из области пољопривреде, 

- програми који обезбеђују примену иновационе технологије, 

- програми који обезбеђују већу енергетску ефикасност, 

- програми који под осталим једнаким условима имају веће учешће сопствених средстава у структури 

финансирања у односу на средства Фонда. 

 

IV. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОГРАМА 

 

Мерила и критеријуме доделе средстава према Програму Фонда за развој привреде општине Кањижа за 

2013. чине: 

� Финансијска стабилност учесника и људски ресурси, утицај пројекта на запошљавање, (највише 55 

бода) 

� Уштеда енергије, прерада секундарних сировина и заштита животне средине (највише 10 бода) 
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� Веће сопствено учешће, веће учешће банке и других у односу на тражена средства (највише 15 

бода) 

� Допринос стратегији развоја општине Кањижа (највише 20 бода) 

 

Исплата додељених средстава ће се вршити након потписивања уговора између изабраних учесника на 

конкурсу и Фонда. 

 

V. УСЛОВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ФОНДА 

 

Основ за финансирање може представљати свака набавка или инвестиција реализована у 2013. години чија 

је исплата на основу фактуре комплетно извршена или је набавка у току, што се доказује предрачуном или 

изводом текућег рачуна. 

 

Одлуку о расписивању конкурса за доделу бесповратних средстава доноси Управни одбор Фонда. Конкурс 

се расписује по потреби и више пута током године све до утрошка расположивих средстава. 

 

Право учешћа на конкурсу имају предузетници који воде двојно књиговодство и друштва са ограниченом  

одговорношћу која су регистрована на подручју Општине Кањижа и која у претходне две године нису 

пословали са губитком. 

Обавеза послодавца је да у радном односу држи сваког новозапосленог најмање 12 месеци. 

 

Исплата додељених средстава ће се вршити након потписивања уговора између добитника конкурса и 

Фонда. 

 

Документи који се подносе уз захтев за доделу бесповратних средстава: 

� попуњена пријава и формулар за план реализације пројекта, 

� финансијски извештај за претходне три године, 

� извод о регистрацији не старији од 6 месеци, 

� потврда о измирењу пореских обавеза, 

� предрачун/уговор/рачун, 

� изјаву о свим другим “de minimis” државним помоћима, добијеним у претходном трогодишњем 

фискалном периоду. 

 

VI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 

 Овај програм ће бити објављен у „Службеном листу општине Кањижа“ по добијању сагласности од 

Општинског већа. 

 

 

      Председник Управног одбора 

       Константин Супић с. р. 

 

 

На основу члана 10. Одлуке о  условима и начину остваривања права на бесплатну исхрану деце у предшколској 

установи и у основним школама („Службени лист општине Кањижa“, бр. 7/2010) Општинско веће општине 

Кањижа на 38. седници  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о утврђивању броја и цени бесплатне ужине деце у предшколској установи 

и основним школама у Школској 2013/2014. години 

 

I 

Утврђује се цена ужине у предшколској установи и основним школама:  

-  у износу од 50,00 динара дневно, по детету. 

 

II 

Месечна цена ужине утврђује се множењем дневне цене по детету са бројем радних дана у месецу. 
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III 

Право на бесплатну ужину има 17% од укупног броја деце у установи на дан 01.09.2013. године.  

Изузетно, у циљу реализације Акционог плана за превазилажење проблема насталих у раду ОШ „10. 

oктобар“ Хоргош  право на бесплатну ужину има још 50 ученика. 

 

IV 

Обавезују се предшколска установа и основне школе, да доставе податке о укупном броју деце у установи 

са стањем на дан 01.09.2013. године Општинској управи општине Кањижа.  

 

V 
Цена ужине утврђене у тачки I овог решења примењује се од 01. септембра 2013. године. 

 

VI 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина        Председник Општинског већа 

Општина Кањижа        Михаљ Њилаш с. р. 

Општинско веће 

Број:  02-242/2013-I/Ц 

Дана: 22. 08. 2013. год. 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 9. и 10. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2013. годину („Службени лист општине Кањижа“, 

бр. 22/2012), члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011 и 93/2012 ) и члана 71. став 1. тачке 3. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, 

бр.19/2012 –пречишћен тексти 14/2013) Председник општине Кањижадоноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2013. годину Раздео 2, глава 1, функција 

130, економска класификација 499121 - текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном 

износу од 2.011.023,76 динара. 

  

 2. Средствима из тачке 1. овог решења повећава се позиција у оквиру Раздела 2, глава 14.2, функција 160, 

економска класификација 425, позиција 9218, тако да апропријација укупно износи 21.890.573,76 динара. 

 

 3. Средства су строго наменског карактера. 

 

 4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије и локалну пореску 

администрацију. 

 

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

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Кањижа       Председник општине Кањижа 

Председник општине                    Михаљ Њилаш с. р.  

Број: 400-244/2013-I/A 

Дана: 17.07.2013. год 

К а њ и ж а  

 

 

На основу члана 9. и 10. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2013. годину („Службени лист општине Кањижа“, 

бр. 22/2012), члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
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101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013 –испр. ) и члана 71. став 1. тачке 3. Статута општине Кањижа („Службени 

лист општине Кањижа“, бр.19/2012 –пречишћен тексти 14/2013) Председник општине Кањижа, доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2013. годину Раздео 2, глава 1, функција 

130, економска класификација 499121 - текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном 

износу од 52.180,00 динара. 

 

 2. Средствима из тачке 1. овог решења повећава се позиција у оквиру Раздела 2,глава 1, функција 451, 

економска класификација 541, позиција 5301, тако да апропријација укупно износи 102.180,00 динара. 

 

 3. Средства су строго наменског карактера. 

 

 4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије и локалну пореску 

администрацију. 

 

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

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Кањижа       Председник општине Кањижа 

Председник општине        Михаљ Њилаш с. р. 

Број: 400-291/2013-I/A 

Дана: 30.08.2013. год 

К а њ и ж а  

 

 

На основу члана 10. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2013. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр. 

22/2012), члана 70. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 

и 93/2012 ) и члана 71. став 1. тачке 3. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 

– пречишћен текст и 14/2013) Председник општине Кањижа, доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о употреби средстава сталне буџетске резерве 

 

 1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2013. годину Раздео 2, глава 1, функција 

130, економска класификација 499111 - стална резерва, одобрава се преусмеравање средстава у укупном износу од 

56.162,00 динара. 

 

 2. Средствима из тачке 1. овог решења повећава се позиција у оквиру Раздела 2, глава 1, функција 220, 

економска класификација 426, позиција 3801, тако да апропријација укупно износи 766.312,90 динара. 

 

 3. Средства су строго наменског карактера. 

 

 4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије и локалну пореску 

администрацију. 

 

 5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 
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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Кањижа       Председник општине Кањижа 

Председник општине                    Михаљ Њилаш с. р. 

Број: 400-254/2013-I/A 

Дана: 26.07.2013. год  

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 доноси 

 

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 

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“. 
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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Кањижа        Председник општине Кањижа 

Председник општине        Михаљ Њилаш с. р. 

Број: 400- 263/2013-I/А 

Дана: 05.08.2013. год. 

К а њ и ж а 
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