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На основу члана 2. став 2. Одлуке о стипендирању студената са територије општине Кањижа („Сл. лист
општине Кањижа“, бр. 14/2011 – пречишћен текст, 17/2011 и 19/2012), а у вези за Одлуком о буџету општине
Кањижа за 2013. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 21/2012) Председник општине Кањижа доноси

О Д Л У К У
о висини месечног износа стипендија за студенте са територије општине Кањижа
у Школској 2012/2013. години
I
УТВРЂУЈЕ СЕ месечни износ стипендије за студенте са територије општине Кањижа за Школску
2012/2013. годину у висини од 9.293,00 (деветхиљададвестодеведесеттри) динара.
II
Исплата стипендија за студенте у износу из претходне тачке врши се почев од 01.01.2013. године.
III
Обавезује се организациона јединица Општинске управе надлежна за послове образовања да сачини
анекс уговора о стипендирању студената и након потписивања истих од стране корисника стипендије један
примерак достави организационој јединици Општинске управе надлежној за послове финансија.
IV
Исплату стипендија из тачке I ове Одлуке врши организациона јединица Општинске управе надлежна
за послове финансија у 9 месечних рата, најкасније до 10. у месецу за претходни месец, на текући рачун
корисника стипендије.
V
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине Кањижа
Број: 67-2/2013-I/А
Дана: 04.01.2013. године
Кањижа

Председник општине Kањижа
Михаљ Њилаш с. р.

На основу члана 15. став 2. и 3. Одлуке о објављивању аката у „Сл. листу општине Кањижа“ („Сл. лист
општине Кањижа“, бр. 2/2010), по прибављеном мишљењу Одељења за буџет и финансије и ЛПА Општинске
управе општине Кањижа, Општинско веће општине Кањижа донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о одређивању висине годишње претплате и накнаде за објављивање реклама и огласа
у „Сл. листу општине Кањижа“
1. Годишња претплата на сва издања „Службеног листа општине Кањижа“, за 2013. годину износи 5.000,00
динара.
2. Продајна цена једног примерка „Службеног листа општине Кањижа“, у 2013. години износи 150,00
динара.
3. „Службени лист општине Кањижа“ се без накнаде доставља:
- Општинској управи општине Кањижа - 5 примерака,
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- предузећима и установама чији је оснивач општина, по 1 примерак, кад се у „Службеном листу општине
Кањижа“, објављују акти ових предузећа и установа, или кад садрже акте органа општине који се односе на
њихов рад и месној заједници чији је општи акт објављен у „Службеном листу општине Кањижа“ - 1 примерак
4. Накнада за објављивање аката у „Службеном листу општине Кањижа“, у 2013. години износи 25,00
динара по куцаном реду текста, стандардне величине слова.
Накнаду из претходног става не плаћају органи општине, и предузећа и установе чији је оснивач општина
и месна заједница када објављује општа акта у складу са Одлуком о месним заједницама („Службеног листа
општине Кањижа“, бр. 3/2012).
5. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинско веће општине Кањижа
Број: 02-20/2013-I/Ц
Дана: 15.01.2013. године
Кањижа

Председник Општинског већа
Њилаш Михаљ с. р.

У П У Т С Т В О
о поступку и начину финансирања/суфинансирања пројеката из буџета општине Кањижа
- пречишћен текст -

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Овим Упутством регулише се поступаки начин финансирања/суфинансирања пројеката из буџета општине
Кањижа и то: пријем захтева за финансирање/суфинансирање пројеката из буџета општине Кањижа, поступак,
начин и органи надлежни за доношење одлуке о финансирању/суфинансирању пројеката из буџета општине
Кањижа.
Под финансирањем/суфинансирањем пројеката из буџета општине Кањижа подразумева се обезбеђивање
средстава за обавезно учешће, односно обезеђивање средстава за предфинансирање односног пројекта.
Подносиоци захтева за финансирање/суфинансирање пројеката из средстава буџета општине могу бити: органи
и организације општине, јавна предузећа и установе чији је оснивач општина, образовне установе (школе,
предшколске установе), месне заједнице, НВО, удружења грађана и др.
Под појмом пројекат у смислу овог Упутства подразумева се сваки пројекат којим се конкурише на оглас који
је расписан у Републици Србији, односно у иностранству. Овим појмом обухваћени су и пројекти у оквиру
међусуседске сарадње (ИПА пројекти).

ПОСТУПАК И НАЧИН ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ
КАЊИЖА
1.

Захтев за финансирање/суфинансирање пројеката из средстава буџета општине Кањижа подноси се
благовремено, пре подношења пријаве на конкурс.

2.

Образац захтева садржи: основне податке о подносиоцу пројекта, кратак опис пројекта и табеларни
приказ укупног износа средстава потребних за реализацију пројекта, износа који обезбеђује подносиоц
пројекта и износа који се обезбеђује финансирање/суфинансирањем из средстава буџета општине
Кањижа.

3.

Образац захтева који чини саставни део овог Упутства доставља се секретару Скупштине општине.
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4.

Секретар Скупштине општине истог дана, по пријему захтева доставља образац захтева члану
Општинског већа или помоћнику председника задуженом за област на коју се пројекат односи и шефу
одељења општинске управе за послове финансија на давање мишљења.

5.

Члан Општинског већа или помоћник председника општине, односно начелник одељења општинске
управе за послове финансија достављају мишљење секретару Скупштине општине у писменом облику,
најкасније у року од 2 дана од дана пријема обрасца захтева.

6.

Општинско веће општине Кањижа (у даљем тексту: Општинско веће) на првој наредној седници
разматра образац захтева и мишљења из тачке 5. овог Упутства.

7.

Уколико Општинско веће усвоји захтев за финансирање/суфинансирање пројекта из средстава буџета
општине доноси одлуку о давању претходне сагласности за финансирање/суфинансирање пројекта из
средстава буџета општине. Одлука обавезно садржи и образложење.

8.

Уколико Општинско веће не усвоји захтев за финансирање/суфинансирање пројекта из средстава
буџета општине доноси образложену одлуку којом одбија давање претходне сагласности за
финансирање/суфинансирање пројекта из средстава буџета општине.

ПОСТУПАК И НАЧИН ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НАКНАДНЕ САГЛАСНОСТИ ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ
КАЊИЖА
9. Подносиоци захтева који нису поднели захтев за давање претходне сагласности за
финансирање/суфинансирање пројекта из буџета општине кањижа, не могу поднети захтев за давање
накнадне сагласности за финансирање/суфинансирање пројекта из средстава буџета општине
Кањижа.
10. У случају када подносилац пројекта са успехом конкурише, а Општинско веће је донело одлуку
којом одбија давање претходне сагласности за финансирање/суфинансирање пројекта из буџета
општине, подносилац пројекта може поднети Општинском већу захтев за доношење одлуке о давању
накнадне сагласности за финансирање/суфинансирање пројекта из средстава буџета општине.
11. Захтев за доношење одлуке о давању накнадне сагласности за финансирање/суфинансирање
пројекта из средстава буџета општине подноси се секретару Скупштине општине, а разматра се у
поступку и на начин описан у тачкама 1-6. овог Упутства.
12. Уколико Општинско веће усвоји захтев за финансирање/суфинансирање пројекта из средстава
буџета општине, доноси одлуку о давању накнадне сагласности за финансирање/суфинансирање
пројекта из средстава буџета општине са образложењем.
13. Уколико Општинско веће не усвоји захтев за финансирање/суфинансирање пројекта из средстава
буџета општине доноси образложену одлуку којом одбија давање накнадне сагласности за
финансирање/суфинансирање пројекта из средстава буџета општине.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ЗАХТЕВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ КАЊИЖА
14. Критеријуми за оцену захтева за суфинансирање пројекта из средстава буџета општине су:
- висина износа који се тражи на терет средстава буџета општине
- финансијске могућности и расположива средства у буџету општине за ове намене
- значај пројекта за општину, грађане односно поједине категорије грађана.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
15. Ово Упутство је обавезујућег карактера и доставља се свим потенцијалним подносиоцима
захтева за финансирање/суфинансирање пројекта из средстава буџета општине и објављује у „Сл.
листу општине Кањижа“ и на званичној презентацији општине Кањижа.
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16. Уколико подносиоци пројекта не поднесу захтев за финансирање/суфинансирање пројекта из
средстава буџета општине на начин и по поступку утврђеном одредбама овог Упутства средства за
финансирање/суфинансирање из буџета општине не могу се обезбедити.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 02-374/2012-I/А
Дана: 12. 12. 2012. год.
Кањиж

Председник општине Кањижа
Њилаш Михаљ с. р.

На основу члана 11. став 2. и члана 76. став 6. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09) и члана 7.
Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор програма и пројекатау култури који се финансирају
или суфинансирају из буџета општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 6/10), председник
општине расписује

К О Н К У Р С
за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у култури у 2013. години,
у вредности од 2.500.000 динара
Под програмима и пројектима укултури који се финансирају или суфинансирају из буџета Општине
подразумевају се програми и пројекти у култури и пројекти умет-ничких, односно стручних и научних
истраживања у култури, који се односе на:
– организовање културних догађања (програма, концерата, фестивала, такмичења, саветовања, сусрета и
изложби) значајних за очување културног идентитета и развоја културног живота Општине
– очување и неговање народних обичаја
– учешће на такмичењима и фестивалима
– подстицање аматерског културно-уметничког рада
– издавање књига и часописа
– превод књига
– издавање ЦД-а и аудио визуелних издања.
Право подношења пријаве за финансирање или суфинансирање програма односно пројеката у култури имају
следећи субјекти у култури:
– установе културе,
– аматерска културно-уметничка друштва и
– други субјекти у култури као што су: задужбине и фондације у култури, привредна друштва и предузетници
регистровани за обављање делатности у култури и друга правна лица и субјекти у култури.
Субјекти у култури имају право да поднесу пријаву за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у
култури под условом да им је регистровано седиште на територији Општине.
Пријаве на конкурс се подносе Комисији за доделу средстава у области културе на обрасцу „ПРИЈАВА на
конкурс за финансирање или суфинансирање програма односно пројекта у култури” (образац бр. 1).

За сваки програм односно пројекат подноси се посебна пријава.
Подносилац пријаве уз образац бр. 1. прилаже:
– доказ о подносиоцу пријаве: извод из регистра у којем је субјекат у култури регистрован;
– преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис делатности, досадашњи пројекти и сл.),
сачињен од стране подносиоца пријаве и
– детаљан опис програма односно пројекта у култури за чије финансирање или суфинансирање се подноси
пријава.
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„ПРИЈАВА на конкурс зафинансирање или суфинансирање програма односно пројекта у култури” је доступна
на званичној интернет страници општине.
Пријаве се подносе у штампаном облику предајом у Услужном центру Општинске управе општине Кањижа или
поштом на адресу: Кањижа, Главни трг 1, са назнаком да се у пошиљци налази конкурсна документација за
културу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће узети у разматрање.
Рок за доставу пријава: 7. фебруар 2013. године.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-22/2013-I/А
Дана: 23. 01. 2013. год.
Кањижа

Председник општине
Њилаш Михаљ с. р.

На основу члана 7-18. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација из буџета („Сл. лист
општине Кањижа“ бр. 12/2008), а у вези са Одлуком о буџету општине Кањижа за 2013. годину председник
општине Кањижа расписује

Ј А В Н И

К О Н К У Р С

за финансирање пројеката невладиних организација у области пољопривреде
из буџета општине Кањижа за 2013. годину
Укупан износ нераспоређених средстава намењених финансирању пројеката невладиних организација у
области пољопривреде из буџета општине Кањижа за 2013. годину износи 2.000.000,00 динара.
Средства по овом конкурсу додељују се невладиним организацијама (удружењима грађана) чији је
делатност пољопривреда са територије општине Кањижа у складу са Одлуком о начину финансирања
пројеката невладиних организација из буџета општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр.
12/2008) за остварење пројеката као што су: организовање манифестација, издавање информационих билтена,
сеоски туризам, заштита интереса, едукација и стручно саветовање, маркетинг, учешће на сајмовима,
подстицање самоорганизовања (задругарство, предузетништво, стари занати, породични фармови),
прекогранична сарадња.
Право учешћа на конкурсу имају невладине организације (удружења грађана) које су регистроване на
територији општине Кањижа, односно имају седиште или огранак и делују на подручју општине Кањижа као
општинске, међуопштинске или републичке организације (у даљем тексту: невладине организације).
Невладина организација може учествовати са највише два пројекта, а средства из буџета општине Кањижа
додељују се за финансирање само једног пројекта.
Пројекат се мора реализовати на територији општине Кањижа.
Пројекат мора бити завршен до 31.12.2013. године и у оквиру наведеног рока такође мора да се преда и
детаљни обрачун пројекта.
Уколико се извештаји из претходног става не доставе, невладиним организацијама које их не доставе неће бити
додељена средства у наредне три године, односно неће бити разматрано њихово учешће на конкурсу.
Уколико су одобрена средства ненаменски утрошена, корисници средстава су дужни да врате уплаћена
средства.
Невладина организација је дужна да обезбеди сопствено учешће у новцу у висини од 10 % вредности пројекта.
Пријаве на конкурс подносе се на посебном обрасцу, који чини саставни део конкурсне документације.
Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана у термину од 7,00 до 15,00 часова, у услужном
центру Општинске управе Кањижа (соба бр. 2. - шалтер бр. 7) или са званичне web-презентације општине
Кањижа (www.kanjiza.rs)
Конкурсна документација садржи:

Број: 1.
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2.
3.
4.
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образац пријаве
биографију координатора пројекта и кључних сарадника
фотокопију решења о упису организације у Регистар
фотокопију оснивачког акта (статута)

Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
НВО (Пољопривреда), на адресу Главни Трг бр. 1., 24420 Кањижа, поштом или предајом услужном центру
Општинске управе општине Кањижа.
Додатне информације у вези јавног конкурса могу се добити на телефон: 875 – 166 лок. 303 код Бимбо Михаља
мл.
Рок за подношење пријава је 07. фебруар 2013. године, до 15,00 часова.
Критеријуми за оцењивање предлога пројеката су:
1. усклађеност пројекта са свим захтевима конкурса
2. остварени резултати НВО претходних година и материјална и кадровска опремљеност
3. број чланова НВО
4. сарадња са локалном заједницом
Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве са непотпуном документацијом, поднете на не
одговарајућем обрасцу или за намене супротне овом конкурсу, као и пријаве достављене путем факса или еmail-а и непотписане пријаве, неће се разматрати. Непотпуни конкурсни материјали се неће оцењивати /
бодовати.
Конкурсна документација се не враћа.
Након доношења одлуке о избору пројеката који ће бити финансирани током 2013. године, са подносиоцима
истих ће се закључити уговори о финансирању реализације пројеката.
Одлука о избору пројеката НВО који се финансирају из буџета општине Кањижа за 2013. годину биће донета у
року од 15 дана од дана закључења конкурса.
Одлука о избору пројеката НВО који се финансирају из буџета општине Кањижа биће објављена у средствима
јавног информисања и на званичној интернет презентацији општине Кањижа, најкасније у року од 14 дана од
дана закључења уговора.
Јавни конкурс објавити у средствима јавног информисања и на званичној презентацији општине Кањижа.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине Кањижа
Број: 400-20/2013-I/A
Дана: 23. 01. 2013. год.
Кањижа

Председник општине Кањижа
Михаљ Њилаш с. р.

На основу члана 7. Правилника о додели средстава у области јавног информисања (“Службени лист општине
Кањижа“, бр. 20/2011), Председник општине Кањижа расписује

К О Н К У Р С
за доделу средстава у области јавног информисања у 2013. години
I
Средства у висини од 5.000.000,00 динара из буџета општине Кањижа додељују се за
финансирање/суфинансирање програма и пројеката јавних гласила од локалног значаја, на језицима који су у
службеној употреби на територији општине Кањижа.
II
Право на подношење пријаве за финансирање или суфинансирање програма односно пројеката у области јавног
информисања имају оснивачи јавних гласила (новина, радио програма, телевизијских програма и др.) установе, привредна друштва, фондови, фондације удружења грађана и остале организације из области јавног
информисањa - који врше делатност јавног информисања на језицима који су у службеној употреби на
територији Општине.
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III
Услов за подношење пријаве на конкурс је да оснивач јавног гласила:
1. има регистровано седиште на територији Општине,
2. а случају да нема регистровано седиште на територији Општине да врши дневно информисање о актуелним
темама од интереса за грађане Општине, односно да програм/пројекат доприноси разноликости медијских
садржаја, плурализму идеја и вредности и у складу је са високим етичким стандардима и стандардима
квалитета.
Оснивач телевизијског програма треба да испуњава и следеће услове:
- да обезбеди квалитетно емитовање телевизијског сигнала за најмање 60% становништва на територији
Општина (жељена зона сервиса – опслуживања);
- да располаже одговарајућим техничким и кадровским капацитетима за покривање жељене зоне сервиса
(опслуживања);
- да располаже важећом дозволом за емитовање, у складу са законом или уговором закљученим са КДС
дистрибутером.
Оснивач радио програма треба да испуњава и следеће услове:
- да обезбеди квалитетно емитовање радио сигнала за најмање 60% становништва на територији Општине
(жељена зона сервиса – опслуживања);
- да располаже одговарајућим техничким и кадровским капацитетима за покривање жељене зоне сервиса
(опслуживања);
- да располаже важећом дозволом за емитовање у складу са законом.
IV
Мерила и критеријуми за избор програма и пројеката у области јавног информисања који се финансирају и
суфинансирају из буџета Општине су:
- програми, пројекти и чланци који се баве радом и активношћу локалне самоуправе – нарочито манифестације,
културни и други програми локалне самоуправе од општег интереса за грађане Општине;
- програми, пројекти и чланци који се баве свакодневним питањима од општег интереса за грађане Општине;
- програми, пројекти и чланци који доприносе афирмацији вредности заједничког живота, мултикултуралности
и мултиконфесионалности на територији Општине.
V
Пријава на конкурс подноси се Комисији на обрасцу „Пријава на Конкурс за финансирање или суфинансирање
програма односно пројекта у области јавног информисања” (Образац број 1) који је доступан и на званичној
интернет страници општине Кањижа (www.kanjiza.rs), а може се преузети и лично, радним данима од 7-15
часова у канцеларији бр. 21. Општинске управе општине Кањижа.
Пријаве се подносе у штампаном облику, предајом у Услужном центру Општинске управе општине Кањижа
или поштом, на адресу: Општинска управа општине Кањижа, 24420 Кањижа, Главни трг бр. 1. са назнаком „
Комисији за доделу средстава у области јавног информисања“.
За сваки програм (програмску шему) односно пројекат подноси се посебна пријава.
Уз пријаву подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи:
- доказ о подносиоцу пријаве - извод из регистра у којем је подносилац пријаве регистрован;
- преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис делатности, досадашњи пројекти и сл.),
сачињен од стране подносиоца пријаве и
- детаљан опис програма односно пројекта у области јавног информисања за чије финансирање или
суфинансирање се подноси пријава.
Осим наведених доказа оснивач телевизијског програма дужан је да приложи и:
- доказ о располагању важеће дозволе за емитовање у складу са законом или уговором закљученим са КДС
дистрибутером и
- изјаву о располагању одговарајућим техничким и кадровским капацитетима и покривању жељене зоне сервиса
(опслуживања).
Оснивач радио програма дужан је да приложи и:
- изјаву о располагању одговарајућим техничким и кадровским капацитетима и покривању жељене зоне сервиса
(опслуживања);
- доказ о располагању важеће дозволе за емитовање у складу са законом.
VI
Рок за предају пријава је 7. фебруар 2013. године.
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Конкурс се објављује у „Службеном листу општине Кањижа” и на званичној интернет страници Општине
(www.kanjiza.rs).
VII
Корисници средстава дужни су да у року од 15 дана по завршетку програма односно пројекта за који су
додељена буџетска средства, а најкасније до 31.01. наредне календарске године, поднесу извештај о
реализацији тих програма односно пројеката и доставе доказе о наменском коришћењу финансијских средстава
Комисији на обрасцу који је доступан на званичној интернет страници Општине (Образац број 2). Извештаји се
подносе у штампаном облику, предајом у Услужном центру Општинске управе општине Кањижа или поштом,
на адресу Општинска управа општине Кањижа, 24420 Кањижа, Главни трг бр. 1. са назнаком „Комисији за
доделу средстава у области јавног информисања“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-21/2013-I/А
Дана: 23. јануара 2013. године
Кањижа

Председник општине
Њилаш Михаљ, с. р.

На основу члана 7–18. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација из буџета („Сл. лист
општине Кањижа“, бр. 12/2008), а у вези са Одлуком о буџету општине Кањижа за 2013. годину („Сл. лист
општине Кањижа“, бр. 22/2012) председник општине Кањижа расписује

Ј А В Н И
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за финансирање пројеката невладиних организација из буџета општине Кањижа за 2013. годину
Укупан износ средстава намењених финансирању пројеката невладиних организација из буџета општине
Кањижа за 2013. годину износи: 16.400.000,00 динара.
Средства по овом конкурсу додељују се невладиним организацијама (удружењима грађана) са територије
општине Кањижа у складу са Одлуком о начину финансирања пројеката невладиних организација из буџета
општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 12/2008) за реализацију пројеката из следећих области:
1. активности које се односе на јачање сарадње између владиног, невладиног и бизнис сектора
2. подстицања и развоја привредних делатности (туризам, занатство, стари и ретки занати, задругарство и др)
3. развој локалне заједнице
4. екологије, заштите животне средине и здравља грађана
5. афирмисања људских и мањинских права
6. програма за образовање
7. програма за омладину
8. програма за стара лица
9. афирмисања демократизације локалне средине
10. развоја цивилног друштва
11. социјално-хуманитарне активности (подршка социјално угроженим грађанима, подршка старим и особама
са инвалидитетом, подршка особама ометеним у развоју и др.)
12. културне баштине, неговања историјских тековина
13. волонтерства
14. заштите бораца ратних војних и цивилних инвалида
15. заштите и помоћи лицима лечених од болести зависности
16. активности пензионерских организација
17. неформалног образовања
18. афирмисања женских права
19. за развој јавног информисања
20. други садржаји који доприносе убрзаном развоју општине Кањижа и афирмацији грађанског активизма
Одлуком председника општине бр. 02-402/2012-I/A од дана 26. децембар 2012. године као приоритетне области
за пројекте невладиних организација који се финансирају из буџета општине Кањижа по јавном конкурсу у
2013. години утврђене су области под редним бројевима: 2., 4., 5., 6., 7., 8., 11 и 13.

Број: 1.

23.01.2013.

СТРАНА 9. OLDAL

2013.01.23.

1. szám

Право учешћа на конкурсу имају невладине организације (удружења грађана) које су регистроване на
територији општине Кањижа, односно имају седиште или огранак и делују на подручју општине Кањижа као
општинске, међуопштинске или републичке организације. Право учешћа имају само оне организације чији
делокруг се не реализује првенствено у области културе или пољопривреде и то потврђују решењем о упису
организације у Регистар.
Невладина организација може учествовати са највише 2 пројекта, а средства из буџета општине Кањижа
додељују се за финансирање само једног пројекта.
Пројекат се мора реализовати на територији општине Кањижа. Пројекат мора бити завршен до истека буџетске
године, односно до 31.12.2013. године.
Невладина организација је дужна да обезбеди средства у висини од 10 % вредности пројекта из других извора
за реализацију пројекта.
Пријаве на конкурс подносе се на посебном обрасцу, који чини саставни део конкурсне документације.
Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана у термину од 7,00 до 15,00 часова, у Услужном
центру Општинске управе општине Кањижа, Главни трг бр. 1., у канцеларији бр. 26., односно преузети са
званичне web-презентације општине Кањижа (www.kanjiza.rs/конкурси)
Конкурсна документација садржи:
1.
2.
3.
4.

образац пријаве
биографију координатора пројекта и кључних сарадника
фотокопију решења о упису организације у Регистар
фотокопију оснивачког акта (статута)

Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА НВО, на адресу Главни трг бр. 1., 24420 Кањижа, поштом или предајом у Услужном центру
Општинске управе општине Кањижа.
Додатне информације у вези јавног конкурса могу се добити на телефон: 873–249 код Јенеи Ервина.
Рок за подношење пријава је 7. фебруар 2013. године, до 15,00 часова.
Критеријуми за оцењивање предлога пројеката су:
1. усклађеност пројекта са свим захтевима конкурса
2. остварени резултати НВО претходних година и материјална и
кадровска опремљеност
3. одрживост пројекта
4. сарадња са локалном заједницом

од 1–10 бод.
од 1–10 бод.
од 1–10 бод.
од 1–10 бод.

Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве са непотпуном документацијом, поднете на не
одговарајућем обрасцу или за намене супротне овом конкурсу, као и пријаве достављене путем факса или еmail-а и непотписане пријаве, неће се разматрати. Непотпуни конкурсни материјали се неће оцењивати /
бодовати. Конкурсна документација се не враћа.
Након доношења одлуке о избору пројеката који ће бити финансирани током 2013. године, са подносиоцима
истих ће се закључити уговори о финансирању реализације пројеката.
Одлука о избору пројеката НВО који се финансирају из буџета општине Кањижа за 2013. годину биће донета у
року од 15 дана од дана закључења конкурса.
Одлука о избору пројеката НВО који се финансирају из буџета општине Кањижа биће објављена у средствима
јавног информисања и на званичној интернет презентацији општине Кањижа, најкасније у року од 14 дана од
дана закључења уговора.
Јавни конкурс објавити у средствима јавног информисања и на званичној презентацији општине Кањижа.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-23/2013-I/А
Дана: 23. јануара 2013. године
Кањижа

Председник општине
Њилаш Михаљ с. р.

Број: 1.

23.01.2013.
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На основу члана 9. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2012. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр.
20/2011 и 21/2012), члана 48. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011и 93/2012 ) и члана 71. став 1. тачкa 3. Статута општине Кањижа („Службени лист општине
Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст) Председник општине Кањижа, дана 20.12.2012. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2012. годину Раздео 2, функција 130,
економска класификација 499121 - текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном
износу од 128.840,00 динара.
2. Средствима из тачке 1. овог решења повећава се позиција у оквиру Раздела 1, глава 1.1, функција
110, економска класификација 481, позиција 1002, тако да апропријација укупно износи 21.016.840,00динара.
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
Број: 400-405/2012-I/A
Дана: 20.12.2012. год
Кањижа

Председник општине Кањижа
Михаљ Њилаш с. р.

На основу члана 9. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2012. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр.
20/2011 и 21/2012), члана 48. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011и 93/2012 ) и члана 71. став 1. тачкa 3. Статута општине Кањижа („Службени лист општине
Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст) Председник општине Кањижа, дана 20.12.2012. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2012. годину Раздео 2, функција 130,
економска класификација 499121 - текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном
износу од 49.820,44 динара.
2. Средствима из тачке 1. овог решења повећава се позиција у оквиру Раздела 2, глава 15, функција 473,
економска класификација 421, позиција 1810, тако да апропријација укупно износи 939.820,44 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“.

Број: 1.

23.01.2013.

СТРАНА 11. OLDAL

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-406/2012-I/A
Дана: 20.12.2012. год
Кањижа

2013.01.23.
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Председник општине Кањижа
Михаљ Њилаш с. р.

На основу члана 9. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2012. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр.
20/2011 и 21/2012), члана 48. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011и 93/2012 ) и члана 71. став 1. тачкa 3. Статута општине Кањижа („Службени лист општине
Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст) Председник општине Кањижа, дана 27.12.2012. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2012. годину Раздео 2, функција 130,
економска класификација 499121 - текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном
износу од 970.000,00 динара.
2. Средствима из тачке 1. овог решења повећава се позиција у оквиру Раздела 2, глава 1, функција 421,
економска класификација 424, позиција 4002, тако да апропријација укупно износи 35.140.000,00 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
Број: 400-428/2012-I/
Дана: 27.12.2012. год
Кањижа

Председник општине Кањижа
Михаљ Њилаш с. р.

На основу члана 9. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2012. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр.
20/2011 и 21/2012), члана 48. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011и 93/2012 ) и члана 71. став 1. тачкa 3. Статута општине Кањижа („Службени лист општине
Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст) Председник општине Кањижа, дана 27.12.2012. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2012. годину Раздео 2, функција 130,
економска класификација 499121 - текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном
износу од 114.781,89 динара.
2. Средствима из тачке 1. овог решења повећава се позиција у оквиру Раздела 2, глава 1, функција 451,
економска класификација 423, позиција 4701, тако да апропријација укупно износи 1.714.781,89 динара.
3. Средства су строго наменског карактера.

Број: 1.

23.01.2013.
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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
Број: 400-426/2012-I/A
Дана: 27.12.2012. год
Кањижа

Председник општине Кањижа
Михаљ Њилаш с. р.

На основу члана 9. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2012. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр.
20/2011 и 21/2012), члана 48. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011и 93/2012 ) и члана 71. став 1. тачкa 3. Статута општине Кањижа („Службени лист општине
Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст) Председник општине Кањижа, дана 27.12.2012. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2012. годину Раздео 2, функција 130,
економска класификација 499121 - текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном
износу од 523.104.58 динара.
2. Средствима из тачке 1. овог решења повећава се позиција у оквиру Раздела 2, глава 1, функција 630,
економска класификација 424, позиција 5301, тако да апропријација укупно износи 13.523.104,58 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
Број: 400-420/2012-I/A
Дана: 27.12.2012. год
Кањижа

Председник општине Кањижа
Михаљ Њилаш с. р.

На основу члана 9. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2012. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр.
20/2011 и 21/2012), члана 48. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011и 93/2012 ) и члана 71. став 1. тачкa 3. Статута општине Кањижа („Службени лист општине
Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст) Председник општине Кањижа, дана 27.12.2012. године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2012. годину Раздео 2, функција 130,
економска класификација 499121 - текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном
износу од 1.632.381,60 динара.

Број: 1.

23.01.2013.
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2. Средствима из тачке 1. овог решења повећава се позиција у оквиру Раздела 2, глава 1, функција 630,
економска класификација 511, позиција 5501, тако да апропријација укупно износи 4.232.381.60 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
Број: 400-419/2012-I/A
Дана: 27.12.2012. год
Кањижа

Председник општине Кањижа
Михаљ Њилаш с. р.

На основу члана 9. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2012. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр.
20/2011 и 21/2012), члана 48. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011и 93/2012 ) и члана 71. став 1. тачкa 3. Статута општине Кањижа („Службени лист општине
Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст) Председник општине Кањижа, дана 27.12.2012. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2012. годину Раздео 2, функција 130,
економска класификација 499121 - текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном
износу од 662.181,77 динара.
2. Средствима из тачке 1. овог решења повећава се позиција у оквиру Раздела 2,глава 1, функција 090,
економска класификација 472, позиција7303, тако да апропријација укупно износи 48.632.181.77динара.
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
Број: 400-424/2012-I/A
Дана: 27.12.2012. год
Кањижа

Председник општине Кањижа
Михаљ Њилаш с. р.

На основу члана 9. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2012. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр.
20/2011 и 21/2012), члана 48. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011и 93/2012 ) и члана 71. став 1. тачкa 3. Статута општине Кањижа („Службени лист општине
Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст) Председник општине Кањижа, дана 27.12.2012. године, доноси

Број: 1.

23.01.2013.
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Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2012. годину Раздео 2, функција 130,
економска класификација 499121 - текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном
износу од 70.967,00 динара.
2. Средствима из тачке 1. овог решења повећава се позиција у оквиру Раздела 2, глава 6.4, функција
912, економска класификација 463 (424), позиција 6055, тако да апропријација укупно износи 50.094.667,00
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
Број: 400-423/2012-I/A
Дана: 27.12.2012. год
Кањижа

Председник општине Кањижа
Михаљ Њилаш с. р.

На основу члана 9. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2012. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр.
20/2011 и 21/2012), члана 48. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011и 93/2012 ) и члана 71. став 1. тачкa 3. Статута општине Кањижа („Службени лист општине
Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст) Председник општине Кањижа, дана 27.12.2012. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2012. годину Раздео 2, функција 130,
економска класификација 499121 - текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном
износу од 61.348,00 динара.
2. Средствима из тачке 1. овог решења повећава се позиција у оквиру Раздела 2, глава 6.4, функција
912, економска класификација 463 (416), позиција 6051, тако да апропријација укупно износи 50.156.015,00
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
Број: 400-427/2012-I/A
Дана: 27.12.2012. год
Кањижа

Председник општине Кањижа
Михаљ Њилаш с. р.

Број: 1.

23.01.2013.
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На основу члана 9. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2012. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр.
20/2011 и 21/2012), члана 48. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011и 93/2012 ) и члана 71. став 1. тачкa 3. Статута општине Кањижа („Службени лист општине
Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст) Председник општине Кањижа, дана 27.12.2012. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2012. годину Раздео 2, функција 130,
економска класификација 499121 - текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном
износу од 18.738,88 динара.
2. Средствима из тачке 1. овог решења повећава се позиција у оквиру Раздела 2, глава 7, функција 920,
економска класификација 463 (416), позиција 6051, тако да апропријација укупно износи 13.518.738,88 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
Број: 400-425/2012-I/A
Дана: 27.12.2012. год
Кањижа

Председник општине Кањижа
Михаљ Њилаш с. р.

На основу члана 9. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2012. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр.
20/2011 и 21/2012), члана 48. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011и 93/2012 ) и члана 71. став 1. тачкa 3. Статута општине Кањижа („Службени лист општине
Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст) Председник општине Кањижа, дана 27.12.2012. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2012. годину Раздео 2, функција 130,
економска класификација 499121 - текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном
износу од 37.597,00 динара.
2. Средствима из тачке 1. овог решења повећава се позиција у оквиру Раздела 2, глава 13, функција 560,
економска класификација 424, позиција 1574, тако да апропријација укупно износи 20.087.597,00 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“.

Број: 1.

23.01.2013.
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Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-421/2012-I/A
Дана: 27.12.2012. год
Кањижа
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Председник општине Кањижа
Михаљ Њилаш с. р.

На основу члана 9. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2012. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр.
20/2011 и 21/2012), члана 48. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011и 93/2012 ) и члана 71. став 1. тачкa 3. Статута општине Кањижа („Службени лист општине
Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст) Председник општине Кањижа, дана 27.12.2012. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2012. годину Раздео 2, функција 130,
економска класификација 499121 - текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном
износу од 3.410,00 динара.
2. Средствима из тачке 1. овог решења повећава се позиција у оквиру Раздела 2,глава 15, функција 473,
економска класификација 482, позиција 1860, тако да апропријација укупно износи 38.410,00 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
Број: 400-422/2012-I/A
Дана: 27.12.2012. год
Кањижа

Председник општине Кањижа
Михаљ Њилаш с. р.

На основу члана 9. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2012. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр.
20/2011 и 21/2012), члана 48. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011и 93/2012 ) и члана 71. став 1. тачкa 3. Статута општине Кањижа („Службени лист општине
Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст) Председник општине Кањижа, дана 27.12.2012. године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2012. годину Раздео 2, функција 130,
економска класификација 499121 - текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном
износу од 36.039,35 динара.
2. Средствима из тачке 1. овог решења повећава се позиција у оквиру Раздела 1, глава 1, функција 110,
економска класификација 422, позиција 0701, тако да апропријација укупно износи 1.986.039,35 динара.
3. Средства су строго наменског карактера.

Број: 1.

23.01.2013.
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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
Број: 400-418/2012-I/A
Дана: 27.12.2012. год
Кањижа

Председник општине Кањижа
Михаљ Њилаш с. р.
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