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На основу члана 13. став 5. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник 

РС“, бр. 10/2013, 142/2014, 103/15 и 101/2016) и члана 8. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду 

и рурални развој општине Кањижа („Службени лист Кањижа“, бр. 9/14 и 23/2016), уз претходну сагласност 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр.: 320-00-02336/2018-09 од 30. марта 2018. године, 

Општинско веће општине Кањижа дана 18. априла 2018. године на 54. седници,  донело је  

 

 

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ 

И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

 

1.1. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

 

1.1.1. ГЕОГРАФСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  
 

 Општина Кањижа налази се на крајњем северу Републике Србије и АП Војводине. Површина општине 

је 399 km². Површина пољопривредног земљишта је 39940 ha 84 а 34 m². Број насељених места у општини је 13. 

Број катастарских општина је 8. Подручја са отежаним условима рада у пољопривреди нема. 

 Према Попису становништва из 2011. године кањишка општина има 25.343 становника. Број 

домаћинстава у општини је 10.097. Густина насељености је 68 становника по km². Промена броја становника 

2011:2002 (2011/2002*100-100) -7,88%, а у руралним подручјима -8,17%. 

 Учешће становништва млађег од 15 година у укупном броју становништва општине је 14,13%, док је 

учешће становништва старијег од 65 година 18,79%. Просечна старост становника у општини Кањижа је 42,4 

година.  

 Индекс старења тј. однос брoја старог (60 и више година) и младог (0-19 година) становништва је 125,6. 

 Без школске спреме и са непотпуним основним образовањем је 29% становништва општине, основно 

образовање има 31%, средње образовање 35%, а високо и више образовање 5%. 

 Учешће пољопривредног у укупном становништву општине је  39%. 

 

1.1.2. ПРИРОДНИ УСЛОВИ И ЖИВОТНА СРЕДИНА  

 

Опис рељефа и педолошких карактеристика 

 
 У Кањижи су изузетно квалитетне врсте земљишта типа чернозем (25270 ha тј. 63,4% од укупне 

површине) за производњу индустријског биља, житарица и повртарских култура а песковита земљишта погодна 

за воћарство и виноградарство.  

У геоморфолошком погледу на подручју обухваћеним Просторним планом издвајају се следеће целине: 

- алувијална раван реке Тисе; 

- лесна тераса; 

- Суботичка пешчара; 

- Бачка лесна зараван. 

Алувијална раван Тисе створена је флувијалном ерозијом и акумулацијом и представља најмлађу 

творевину Тисе. Нагнута је у правцу речног тока, а просечно је од лесне терасе нижа за 6-8 м. Раван је 

флувијалног порекла и састоји се од песка, речног муља и глине.  

Лесна тераса је настала еолском ерозијом, дебљина леса варира од 2-6 m, а лесни материјал је 

једноставан, без и једне смеђе зоне. На лесној тераси (која је нагнута у правцу северозапад-југоисток) нема 

оних карактеристичних морфолошких облика који се јављају на типичном сувоземном лесу. На овом простору 

најчешће је заступљена површинска ерозија и денендација, чијим су садејством створени облици благих страна 

и широко заталасани пешчани брежуљци са стално израженим гредама. 

Суботичка пешчара нагнута је од северозапада према југоистоку. Од морфолошких облика 

најзаступљенији су дине, издувне, међудинске депресије и долине.  

Површина Бачке лесне заравни је таласаста, испуњена динама, интерколинским депресијама, вртачама 

и долинама. Прелазак бачке лесне заравни у Суботички песак на истоку чине косе, висине 10-30 м, док је 

северна граница нејасно изражена преко зоне леса и песка, који прелази у Суботичку пешчару. 

 Подручје општине Кањижа налази се на педолошком покривачу претежно са следећим типовима 

земљишта: земљишта у типу чернозема, хидроморфна земљишта, слатинаста земљишта, пескови и песковита 

земљишта, слатине, језера, баре и мочваре. 

 

Табела 1: Педолошка структура земљишта општине Кањижа 
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 Типови земљишта Укупна површина 

(ha) 

% 

1. Земљишта у типу чернозема (карбонатни, оглејавани, 

солончакасти и иловасто-песковити) 

25.270 63,4 

2. Хидроморфна земљишта (алувијално иловасто и 

забарено земљиште и бескарбонатна ритска црница) 

5.340 13,4 

3. Слатинаста земљишта (алувијална црница 

солончакаста, ритска црница карбонатна заслањена и на 

песку заслањена) 

4.455 11,2 

4. Пескови и песковита земљишта(иницијална земљишта 

на песку и местимично жути песак, смеђе степско 

земљиште на песку и антропогенизовани песак) 

1.542 3,9 

5. Слатине (солончак, као земљиште најнижег квалитета-

неквалитетни пашњаци) 

2.754 6,9 

6. Језера, баре и мочваре 496 1,2 

 

 Земљишта у типу чернозема захватају највеће површине у оквиру Програма. Производна вредност ових 

земљишта је веома висока, а већина педолошких творевина чернозема даје уједначене пољопривредне приносе 

уз присуство оптималне влажности у земљишту. Слатинаста земљишта (тешке ритске црнице и смонице) су 

хидроморфне структуре и налазе се на контакту алувијалне равни и лесне терасе. Производна вредност ових 

земљишта је знатно мања у односу на земљишта типа чернозема. Слатинаста земљишта захтевају елиминацију 

штетног дејства површинских и подземних вода. Алувијум различитог механичког састава налази се у самом 

приобаљу Тисе и под директним је утицајем водног режима реке Тисе. 

 Подручје општине Кањижа налази се према карти макросеизмичке реонизације у сеизмичком подручју 

подложном могућим померањима тла интензитета 70МЦС и 80МЦС, те се у циљу спречавања евентуалних 

последица изазваних трусним померањима наведеног интензитета морају применити одговарајуће мере при 

изградњи и уређењу насеља. 

 

Основни климатски показатељи 
             Клима на овом подручју је умерено континентална, средња годишња температура износи 110 C, високо 

је учешће сунчаних дана (2000-2010 сати). Наша регија припада најсушнијем подручју Републике. На овим 

подручјима значајан је биодиверзитет. 

 Основне карактеристике климе на простору општине Кањижа указују на променљивост временских 

прилика током годишњих доба. Јесен је топлији од пролећа. Прелазак од зиме ка пролећу је бржи, него онај од 

лета ка јесени. У периоду лета, услед појаве померања суптропског појаса ка северу, ово подручје се често 

налази под утицајем тзв. Азорског антициклона који условљава релативно стабилне временске прилике. 

Повремени летњи пљускови су локалног карактера. Зимско време је под утицајем циклонских активности са 

подручја Атлантског океана и Средоземног мора као и тзв. Сибирског зимског антициклона. 

 Општину Кањижа карактеришу вредности умерено континенталне климе што се очитује код 

температуре ваздуха, облачности и годишње суме осунчавања. Током године доминантни ветрови су 

северозападни, североисточни и југоисточни. Средње годишње брзине ветрова крећу се од 2,0 m/sec (источни 

ветар), до 2,6 m/sec (северозападно и југоисточни ветар). 

 

Хидрографија (површинске и подземне воде) 
             Највећи природни водоток на овом простору је река Тиса која чини источну границу општине. Корито 

Тисе је веома стабилно, има хидраулички повољан профил усечен у песковите терене. На основу најновијих 

прорачуна и студија, као екстремне вредности протицања на српском сектору Тисе добијене су следеће 

вредности: 

 

 Q0,5% = 4.500 m³/sec 

 Q1% = 4.100 м3/сец 

 Q2% = 3.750 м3/сец 

 Q5% = 3.300 м3/сец 

  

Таласи великих вода на Тиси, по правилу се јављају у периоду март-април-мај, а само изузетно и у 

другим деловима године. Река Тиса је у прошлости регулисана за одређене намене и тако оспособљена за 
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спровођење прорачунских количина вода, као и за потребе пловидбе. На делу изграђених регулационих 

грађевина ток воде је сигуран и поуздан. Међутим, постоје још деонице где регулациони радови нису у пуној 

функцији или је стање постојећих објеката неодговарајуће. Стога је и даље нужно и неопходно регулационим 

радовима обезбедити потпуну сигурност протока воде у свим режимским условима без изазивања штетних 

последица по корито реке, по објекте за одбрану од поплава и за огромну материјалну вредност која се налази 

на брањеном простору. 

 Водоток Кереш извире у Мађарској, а кроз нашу земљу тече у дужини од око 40 км. Овај водоток 

представља реципијент одводњавања са 30.900 ха површина. Кереш је регулисан водоток на целој својој 

дужини и дренира све сувишне воде на целом овом сливу. 

 Подручје општине Кањижа захвата 6 сливова за одводњавање, од којих се неки налазе у потпуности, а 

неки делом на територији општине, а делом на територији суседних општина.  

 Подземне воде - кретање вода прве издани на територији општине Кањижа има пресудан утицај на 

дренираност читавог подручја. Највиши нивои подземних вода између реке Тисе и линије: Хоргош - Мали 

Песак - Зимоњић - Адорјан, што је свакако утицај саме Тисе и Кереша. На овом подручју максимуми подземних 

вода су врло близу терена, а на појединим локалитетима излазе чак и на површину терена, што доводи до 

превлажености и деградације пољопривредног земљишта. На западној половини општине максимуми нивоа 

подземних вода су знатно нижи и крећу се од 1,5 - 8,0 метара, што је условљено топографским и морфолошким 

карактеристикама подручја. 

 

Шумски фонд 

        У оквиру СО Кањижа налазе се три катастарске општине са следећом структуром површина: 

Општина Обрасло (ha) Не обрасло (ha) Укупно (ha) 

КО Мартонош 249,24 45,49 294,73 

КО Кањижа 352,95 41,82 394,77 

КО Адорјан 46,93 16,05 62,98 

СО Кањижа 649,12 103,36 752,48 

 

У обрасло земљиште спадају шуме и шумске културе а у не обрасло земљиште спадају: баре, ливаде, просеке, 

насипи, зграде, објекти и земљиште за остале сврхе. 

Укупна површина под шумом је 659,39 ha.  

Учешће ове површине у укупној површине територије општине износи 1,6%. 

649,12 ha под шумом је у државној својини а право коришћења има ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, ШГ 

„Сомбор“ Сомбор, ШУ „Суботица“ Суботица, док је 10,27 ha је у приватној својини. 

На подручју ЈЛС налази се 352,95 ha обрасле површине и 41,82 ha не обрасле површине. 

Све површине које се посеку у року од две године се и пошуме, а врши се и подизање нових шума на површини 

од 19,58 ha. На тај начин се повећава површина под шумом а смањује површина не обраслог земљишта. 

У току је израда Уредбе о проглашењу Парка природе „Мртваје горњег Потисја“ којим је обухваћен и део шуме 

у КО Мартонош. 

 

 

СТАЊЕ И ТРЕНДОВИ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА 

 

1.1.3 Демографске карактеристике и трендови 
            Према последњем попису становништва из 2011. године у општини Кањижа живи укупно 25.343 

становника. Од тога у градској средини укупно 9.871 лица од којих су 5.143 жене и 4.728 мушкараца.  

 У руралним срединама живи укупно 15.472 становника од којих  су 7.798 жена и 7.674 мушкарци. 

Према попису из 2011. године у руралним срединама укупно је 2.210 деце до 14 година старости, 1.937 особе 

старости између 15-24 године, 2.779 особа старости између 25-39 година, 2.327 особа старости између 40-50 

година, 3.250 особа старости између 50- 65 година, а 2.969 особа је старије од 65 година.   

 У структури становништва деца до 14 година учествују са 15,74 %, млади до 29 година са 19,15 %, 

средња генерација до 49 година са 28,24 % и старији од 50 година са 36,87%. 

 У полној структури становништва мушкарци учествују са 49 %, а жене са 51%.  
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 Образовна структура становника је следећа: са вишом и високом стручном спремом је 5% становника, 

са завршеном средњом школом 35%, основно образовање има 31%, 27% становника није завршило основну 

школу, а 2% је без школске спреме. 

 Према подацима Пописа из 2011. године изражена је унутрашња миграција (из насељених места унутар 

општине Кањижа) из сеоских у градску средину. Број лица која одлазе из општине се повећава за 16% 

годишње, док је број досељених мањи за 36%. Велики је одлив локалног становништва што у знатној мери 

утиче на пад локалне економије.  

 

1.1.4. Диверсификација руралне економије  
 Сва насељена места општине Кањижа забележила су пад броја становника. Највећи пад броја 

становника забележен је у насељеном месту Војвода Зимоњић, следе насељена места: Ново Село, Долине и 

Велебит, док је најмањи пад броја становника, испод 10%, забележен у насељеним местима Кањижа, 

Трешњевац, Мале Пијаце, Ором , Мартонош, Адорјан и Хоргош. Посебно забрињавајући број становника у 

насељу Мали Песак.  

 Стопа незапослености показује благо опадајућу тенденцију. Укупан број незапослених је на нивоу од 

око 2.400 лица, (од тога број незапослених жена износи 1.152) што представља стопу незапослености од 13,07 

% у општини. Просечно време чекања на посао је 3,7 год. а у случају младих 1,9 година. У структури 

незапослених неквалификовани радници учествују са 51%, полу квалификовани са 4%, квалификовани са 24%, 

лица са стручном средњом спремом са 16 %, високо квалификовани са 1%, са вишом спремом 2% и високом 

спремом 2 %. Посматрајући по годинама старости у структури незапослених око 25% представљају категорије 

од 50 и више година (од тога 34% жена). 

 Највећи проценат, око 80% руралног становништва бави се пољопривредом, и то 43,5% ратарством и 

сточарством, а само ратарством  36,5 % .  

  

1.1.5. Рурална инфраструктура 
 У руралним срединама, у свим насељеним местима општине постоји могућност коришћења фиксне и 

мобилне телефоније, водоводне мреже, електричне енергије, услуге одношењу комуналног отпада, кабловске 

телевизије и интернета. Исто тако велика је покривеност асфалтном путном инфраструктуром, међутим у свим 

насељеним местима постоји потреба за даљим асфалтирањем мањих улица, а у већини насељених места постоји 

и потреба за могућношћу прикључивање на централну канализациону мрежу, чиме се стварају услови за 

адекватно третирање отпадних вода.  

 

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ  
 

1.1.6. Пољопривредно земљиште  

 Према подацима пописа пољопривреде из 2017. у општини Кањижа 2.880 газдинстава обрађује укупно 

30.052, што чини 90,6 % обрадивог пољопривредног земљишта. На обрађеним пољопривредним површинама 

тренутно се налазe системи за наводњавање, уз помоћ којих се наводњава око 1.000 ha земљишта. Општина 

Кањижа располаже са око 200 km каналске мреже од којих су већина реверзибилни канали, 5 стабилних црпних 

станица, 26 km насипа дуж обалe реке Тисе и 23 km насипа дуж потока ради одбране од поплава. Према 

подацима катастра непокретности на територији општине Кањижа налази се 3212.8684 ha обрадивог 

пољопривредног зeмљишта у државној својини, a од тога је 2678,0911 хa дато у закуп физичким и правним 

лицима по Годишњем програму за 2017. годину. 

 

1.1.7. Вишегодишњи засади  
 Општина Кањижа располаже са 417,6580 хa воћњака и 979,8822 хa винограда, мада се према подацима 

пописа пољопривреде може закључити да је ова површина већа у случају воћњака и много мања је у случају 

винограда, али се у катастру површине воде као друге културе. Због песковитог тла који је део Суботичко-

хоргошке пешчаре, природни услови најпогоднији су за гајење воћа и грожђа,а исто тако и поврћа, нарочито у 

катастарским општинама Хоргош и делу катастарске општине Мале Пијаце.  

 Што се тиче агро климе, општина Кањижа спада у умерену појасну зону са изразито континенталним 

одликама коју одликују: 

 - велике осцилације у температури – просечна температура 11,0 С степени 

 - разлике у вредностима средњих температура  ваздуха – 22,9 С степени 

 - апсолутна температурна флуктуацију 67,3 С степени 

 - велик број сушних дана – сунчани периоди просечно износе 2000-2010 сати 

 - 72% сунчаних сати пада на период вегетације 

 - изузетно мала количина падавина (ово подручје је најсувље подручје Републике). 

 Према подацима пописа пољопривреде из 2012. године у општини Кањижа 545 пољопривредних 

газдинстава бави се воћарством, и то гајењем јабуке на 400 ha, крушке на 22 ha, брескве на 73 ha, кајсије на 35 

ha, вишње на 17 ha, 42 ха шљиве, ораха на 5 ha.  
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1.1.8. Сточни фонд 
 Општина Кањижа располаже добрим условима за развој сточарства због својих природних одлика. 

Наиме, на територији општине налази се преко 4291,6893 ha пашњака и око 1573,4788 ha ливада што погодује 

номадском, полу номадском сточарству и држању животиња на отвореном. Под крмним биљем налази се око 

1.900 ha површина, од чега је највећи део детелина и луцерка, а мањи део заузима кукуруз за силажу и 

мешавина трава.  

 Према подацима пописа пољопривреде из 2012. године има 1.567 објеката за смештај говеда (са 

смештајним капацитетом од 15.510), затим 2569 објеката за смештај свиња (са смештајним капацитетом од 

58.859) и 1.277 објеката за смештај кокошака (са смештајним капацитетом од 69.956). 

 У општини има око 9.700 крава, 20.900 свиња, 14.000 оваца, 220 коња, 1.100 кошница пчела и 148.000 

комада живине. Упоредном анализом података о смештајним капацитетима и броју животиња долазимо до 

закључка, да смештајни капацитети крава и свиња нису попуњени, те да има простора за повећање броја ове 

врсте стоке, док се у случају живине мора радити на повећању смештајних капацитета. Значајно је напоменути 

да се узгој живине, оваца и говеда практикује гајење на отвореном или полу номадско сточарство, због већ 

поменутих великих пашњака. Тренутно је на испаши око 550 крава, 6.500 оваца, 40 козе, око 45 коња, а од 

живине углавном гуске и патке. 

 Захваљујући подстицајним средствима Буџетског за фонда за развој пољопривреде и руралног развоја 

на пољу сточарства и то, суфинансирањем вештачког осемењивања у току пет година уназад као и набавци 

квалитетних приплодних оваца и овнова ипак је дошло до успоравања тренда опадања сточног фонда. Тачније 

на већим фармама је дошло до повећања броја квалитетних стада док мали произвођачи полако нестају јер нису 

конкуренти са великим произвођачима и немају услова одржавања захтеваних стандарда квалитета. И даље 

настојима да ову важну грану пољопривреде постичемо средствима према могућностима буџета и да исто тако 

им изађемо у сусрет приликом остваривања права пречег закупа државног земљишта.  

 

1.1.9. Механизација, опрема и објекти  
 По подацима пописа пољопривреде 2012. године у Кањижи има укупно 283 једноосовинских трактора, 

с тим што је 280 комада старије од 10 година,  двоосовинских трактора има 2.658, а 2.457 је старије10 година, 

252 комбајна, а 237 је старије од 10 година. Пољопривредну механизацију пољопривредника у општини 

Кањижа чини: 359 берача кукуруза, 1.879 плугова, 1.349 тањирача, 961 дрљача, 780 сетвоспремача, 250 

ротофрезера, 881 растурача минералног ђубрива, 481 растурача стајњака, 890 сејалица, 1.289 прскалица, 2.307 

приколица и 740 косилице. Подаци противпожарног прегледа пољоприврдне механизације на територији 

општине Кањижа из 2017. године сведоче о застарелости исте. Од 118 прегледана комбајна 90 комада су били 

старији од 15 година, а од 642 прегледана трактора 90% су старији од 15 година. Ипак модернизација 

механизације у протеклој години показала је позитиван пораст захваљујући повољним државним и иностраним 

суфинансијским подршкама. Опрема показује исту тенденцију. Пописом је констатовано да у општини има 58 

хладњача укупног капацитета 18.496 m³, 13 сушара капацитета 930 m³, 75 објеката за силажу капацитета 8.938 

m³. Евидентна је потреба модернизације и адаптације објеката за узгој и држање животиња.    

 

1.1.10. Радна снага  
 Од укупно 2.441 регистрованог газдинстава у општини на 1.920 газдинстава стално је запослено једно 

или два лица, на 468 газдинства стално је запослено 3-4 лица, на 45 газдинстава запослено је 5-6 лица, а само 8 

газдинстава запошљава 7 или више лица. Сезонска радна снага се на породичним газдинствима запошљава са 

290 годишњих радних јединица, а на газдинствима правних лица са 6 радних јединица. 

 Уравници на газдинствима су у највећем броју случајева мушкарци (2.292). Са завршеном средњом 

пољопривредном школом има 177 управника, другу врсту средње школе има 795 управника, високо образовање 

на студијама првог или другог степена у области пољопривреде има 48, а високо образовање на студијама првог 

или другог степена у другим областима има 79 управника. 191 управник завршио је  пољопривредни курс, а без 

пољопривредног образовања са основним образовањем је 1.002 управника. 

 

1.1.11. Структура пољопривредних газдинстава 
 У општини Кањижа регистровано је 2.441 активних пољопривредних газдинстава, што чини 72% од 

укупног броја домаћинстава. Регистрована газдинства располажу са 30.052 ha земљишта, и то: 457 са 

површином мањом од 1 ha, 422 са површином између 1 и 2 ha, 682 са површином између 2 и 5 ha, 415 са 

површином између 5 и 190 ha, 213 са површином између 10 и 20 ha, 105 са површином између 20 и 30 ha, 68 са 

површином између 30 и 50 ha, 54 са површином између 50 и 100 ha и 25 са површином већом од 100 ha.  

 Што се тиче сточарства према подацима пописа пољопривреде 2012. године можемо видети да 2.088 

газдинстава има мање од 4 условна грла, 371 између 5 и 9 условних грла, 166 између 10 и 14 условних грла, 79 

између 15 и 19 условних грла, 142 између 20 и 49 условна грла, 27 између 50 и 99 условних грла и 7 између 100 

и 499 условних грла. 
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1.1.12. Производња пољопривредних производа 
 Површине под поврћем, бостаном и јагодама износе око 1300 ha, под индустријским биљем на око 3400 

ha, а под житима и махунаркама укупно на око 20.600 ha.  Највеће површине у Кањижи које се користе за 

ратарство су под кукурузом, и то око 9.700 ha, са приносом око 9 t/ha и под пшеницом на око 6.200 ha, са 

приносом око 5 t/ha. У воћарској производњи најзаступљенији је јабука на око 400 ha са приносом око 16 t/ha. 

 Што се тиче сточарства најзаступљенији је свињогојство, док живинарство карактерише тренд благог 

повећања.  

 У општини Кањижа регистрована су 3 сертификована органска произвођача који газдују на површини 

око 50 ha. Један од приоритетних циљева општинске стратегије између осталог, и подржавање органске 

производње па у том циљу и ове године као и ранијих година дајемо субвенције на име трошкова конверзије и 

сертификације.  

 Поред биљне производње и сточарства газдинства се баве и другим активностима, као што су прерада 

меса, прерада млека, прерада воћа и поврћа, прерада других пољопривредних производа, обрада дрвета, 

туризам, узгој рибе и друго. Сматрамо да прерадом сировина постиже се додатна вредност тих производа па 

зато из године у годину дајемо подстицајна средства малим произвођачима за куповину машина и осталих 

алата у ту сврху. 

 

1.1.13.  Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника  
 Општину Кањижа карактеришу два модела удруживања пољопривредних произвођача: удруживање 

кроз задруге и удруживање кроз пољопривредна удружења. По подацима АПР-а регистровано је 10 

земљорадничких задруга, али се не може рећи да су све активно присутне на терену. Најзначајнија је ЗЗ 

„Паприка Мартонош“ са 64 оснивача и 19 запослених, који обрађују 320 ha земљишта у власништву и још 320 

ha закупљеног земљишта. 

 У општини постоји 10 пољопривредних удружења која су чланови Аграрне Уније општине Кањижа, 

али делују и појединачно, свако у свом кругу деловања. Аграрна Унија има канцеларију за рурални развој 

општине Кањижа са својим запосленим саветницима за рурални развој који помажу пољопривредницима у 

административним пословима при регистрацији њихових газдинстава, у испуњавању и подношењу различитих 

формулара и захтева за подстицајна средства према свим нивоима власти као и у добијању свих неопходних 

информација од значаја за њихов рад. Аграрна Унија општине Кањижа има веома добру сарадњу са властима и 

органима локалне самоуправе.  

 

1.1.14. Трансфер знања и информација  

 Током зимских месеци локална самоуправа помаже удружењима, ПСС и другим актерима семинаре и 

обуке на тему унапређења пољопривреде. Главне теме семинара и обуке одређују актуелна дешавања у 

пољопривреди на републичком, покрајинском и локалном нивоу, а с друге стране новине у области 

пољопривреде. Учесници неких од семинара су били и ученици средње пољопривредне школе. Oпштински 

саветници за рурални развој у великој мери доприносе информисању пољопривредника.  

 Сем горе наведених семинара и обука наша Локална самоуправа већ годинама субвенционише 

трошкове путовања на изложбе и сајмове како и у земљи тако и у иностранству својим пољопривредним 

удружењима јер на тим путовањима сем упознавања на модернијим технологијама производње 

пољопривредници а и прерађивачи могу долазити до нових тржишта. 

 

 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

 

Табела 2. Мере кредитне подршке 

Редни 

број 
Назив мере 

Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза (у РСД) 

Износ 

подстицаја по 

јединици мере 

(апсолутни 

износ у РСД) 

Износ подстицаја 

по кориснику  

(%)(нпр. 30%, 

50%, 80%) 

Максимални 

износ подршке по 

кориснику (ако је 

дефинисан) (РСД) 

Пренете 

обавезе 

1. Кредитна 

подршка 
100.2.1 1 300 000    50% 50 000 1.312.314,37 

   УКУПНО    1 300 000       1.312.314,37 
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Табела 3. Мере руралног развоја 

Редни 

број 
Назив мере 

Шифра 

мере 

Планиран

и буџет за 

текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза (у 

РСД) 

Износ 

подстицаја по 

јединици мере 

(апсолутни 

износ у РСД) 

Износ 

подстицаја по 

кориснику  

(%)(нпр. 30%, 

50%, 80%) 

Максимални 

износ подршке 

по кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете обавезе 

1. 

Инвестиције у 

физичку имовину 

пољопривредних 

газдинстава 

101. 5 000 000 

75 000 по једној 

стеоној јуници  

40 000 по једној 

стеоној 

назимици 

30 000 по једном 

приплодном 

овну или јарцу 

 

60% 

225 000 за 3 ком. 

стеоне јунице  

200 000 за 5 ком. 

стеоних назимица 

90 000 за 3 ком. 

приплодних овна 

или јарца 

максимално 

400 000 за 

машине, уређаје и 

опрему за 

наводњавање 

0 

2. Органска 

производња  
201.3.2. 500 000  100% 200 000 395.744,00 

3. Инвестиције за 

унапређење и 

развој руралне 

инфраструктуре  

301.2. 400 000  100% 50 000 295.900,00 

   УКУПНО    5 900 000       691.644,00 

 

 

Табела 4. Посебни подстицаји 

 

Редн

и 

број 

Назив мере 
Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза (у РСД) 

Износ 

подстицаја по 

јединици мере 

(апсолутни 

износ у РСД) 

Износ подстицаја 

по кориснику  

(%)(нпр. 30%, 

50%, 80%) 

Максимални 

износ подршке 

по кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе 

1. Подстицаји за 

промотивне 

активности у 

пољопривреди и 

руралном развоју 

402.1. 200 000    100% 50 000 63.000,00 

   УКУПНО    200 000       63.000,00 

 

 

Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне подршке и у 

оквиру мера руралног развоја 
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Редни 

број 
Назив мере 

Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

текућу годину 

без пренетих 

обавеза (у 

РСД) 

Износ подстицаја по 

јединици мере 

(апсолутни износ у 

РСД) 

Износ 

подстицаја по 

кориснику  

(%)(нпр. 30%, 

50%, 80%) 

Максимални 

износ подршке 

по кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе 

1. Трошкова 

уклањање 

животињских 

лешева 

601 600 000    100% 35 000 609.028,00 

   УКУПНО    600 000       609.028,00 

 

 

 

Табела 6. табеларни приказ планираних финансијских средстава  

 

Табела 1.2.4. Финансијски оквир програма 

Буџет Вредност у РСД 

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС  планираних за реализацију Програма 

подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  

(без пренетих обавеза) 
8 000 000 

Планирана средства ѕа кредитну подршку 1 300 000 

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја 5 900 000 

Планирана средства за посебне подстицаје 200 000 

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних 

плаћања, кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја 
600 000 

Пренете обавезе 2 675 986,37 

 

Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике након примене Програма  
 Корисници  мера  подршку су регистровани пољопривредни произвођачи – физичка лица и удружења  

грађана. Најзначајнији циљ наведених мера подршке из овог програма јесте повећати број сточара са 

повећањем квалитета и квантитета постојећег расног састава сточног фонда. 

 Развој органске производње такође је од стратешког значаја за општину. Програм предвиђа подршку 

већ регистрованим органским произвођачима, односно подршку оним газдинствима која започињу период 

конверзије или припремне радње за прелазак на органску производњу. 

 

Информисање корисника о могућностима које пружа Програм подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја  

 Информисање потенцијалних корисника о мерама подршке и о могућностима које програм пружа врши 

ће се путем локалних медија, трибина и директним информисањем пољопривредних удружења у сарадњи са 

саветницима за рурални развој општине Кањижи. 

 

Мониторинг и евалуација:  
 Имајући у виду потребу за коришћењем кредита, екстремне временске прилике које последњих година 

можемо запазити, број органских произвођача  као и ниво удруживања пољопривредника у задруге и у  

удружења, након спроведених мера подршке стећи ће се увид у промену стања на овим пољима, те ћемо имати 

јасну слику о постигнутим резултатима и о ефикасности мера. Мере су утврђене тако да одговарају потребама 

пољопривредника које су дефинисане стратегијом развоја општине Кањижа.  
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II ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

 

2.1. НАЗИВ И ШИФРА МЕРЕ:   Кредитна подршка  - шифра:  100.2. 

 

100.2.1. Суфинансирање камата за пољопривредне кредите 

 

Образложење 

 У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, јединице локалне самоуправе 

(„Сл. гласник РС“, бр. 10/2013, 142/2014, 103/15 и 101/2016) могу да утврђују мере које се односе као посебан 

подстицај у виду кредитне подршке. 

Кредитна подршка ће се реализовати суфинансирањем камата за пољопривредне кредите и то за 

следеће намене: за унапређење и развој сточарске производње, за унапређење и развој биљне производње, за 

куповину пољопривредне механизације и опреме за пољопривредну производњу и прераду, за куповину 

система и опреме за наводњавање, за изградњу или адаптацију пољопривредних и прерађивачких објеката, за 

унапређење пластеничке производње, за унапређење органске производње, за куповину пољопривредног 

земљишта, итд. 

 Пољопривреда је делатност у којој се ангажује велика количина новчаних средстава сваке године, било 

да се ради о улагању у репроматеријал, нове засаде, основно стадо, наводњавање и остале инвестиције. 

Константни извори финансирања нису само предуслов за повећање производње, већ и за одржавање постојећег 

нивоа. Свако комерцијално пољопривредно газдинство које жели успешно да послује, пољопривредни кредит 

види као могућност обезбеђења готовог новца и повећања профита. 

 Ова мера је  у складу и националном и локалном аграрном политиком.  

  

Циљеви мере 
 Ефекат ове мере на краћи рок јесте олакшан приступ финансијским изворима за финансирање 

пољопривредне производње кроз смањење камате. На дужи рок, циљ мере је развој тржишта кредита за 

финансирање пољопривредне производње уз унапређење понуде банкарског сектора у овој области, што би 

дугорочно требало да води снижавању камата на ову врсту кредита, а што би обезбедило одрживост у погледу 

довољног пласмана пољопривредних кредита под конкурентним условима. 

 

Веза са мерама Националног програма за рурални развој Републике Србије (НПРР) 

 У складу је са НПП. 

 

Крајњи корисници  

 Крајњи корисници мере су физичка лица – носиоци регистрованог пољопривредног газдинства. 

 

Економска одрживост  
 За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о економској одрживост 

улагања.  

 

Општи критеријуми за кориснике  

- корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар 

пољопривредних газдинстава, са активним статусом и са пребивалиштем и производњом на 

територији општине Кањижа; 

- корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним из 

средстава буџета општине Кањижа; 

- корисник нема заостала дуговања на имепореза на имовину према општини Кањижа на дан 

пријаве на јавни позив. 

 

Специфични критеријуми  
 У склопљеном уговору између банке и корисника кредита мора тачно да се дефинише предмет 

кредитирања односно да је реч о пољопривредном кредиту.  

 

Листа инвестиција у оквиру мере  

Шифра Назив инвестиције 

100.2.1 суфинансирање камата за пољопривредне кредите 

 

Критеријуми селекције  
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 Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се средства одобравају по 

редоследу пријема потпуних захтева  до утрошка средстава.  

 

Интензитет помоћи  
 Укупан износ предвиђен за финансирање ове мере је 1.300.000,00 дин.  Интензитет помоћи је 50% од 

укупне камате, односно од минималног износа од 8.000,00 динара до максималног износа од 50.000,00 динара 

по кориснику у периоду од 16.11.2017 године до 15.11.2018. године. 

 

Индикатори - показатељи  

Редни 

број 
Назив показатеља 

1. број корисника кредитних линија са суфинансираном каматом  

 

 

Административна процедура 
 Мера ће бити спроведена од стране локалне самоуправе. Инвестиције које ће се финансирати у оквиру 

ове мере ће бити изабране кроз јавне позиве за подношење захтева. Локална самоуправа ће сваке године 

састављати позиве за подношење захтева са крајњим роком достављања пријава, као и индикативни буџет сваке 

мере.  

 Локална самоуправа ће објавити позиве за подношење захтева на званичној интернет страници, на 

сопственој огласној табли и на огласним таблама месних заједница, спровешће  широку кампању информисања. 

 Достављени захтеви ће бити административно проверени од стране локалне самоуправе у смислу 

комплетности, административне усаглашености и прихватљивости. Захтеви који испуњавају услове и 

прихватљиви су, биће рангирани и финансирани до висине средстава према позиву за подношење захтева. 

 Захтеви се подносе од стране корисника на обрасцима у складу са условима који су раније прописани. 

Детаљне административне провере се спроводе пре одобравања захтева ради утврђивања да ли је потпун, 

поднет на време и да ли су услови за одобравање захтева испуњени. Провере се документују у детаљним 

табеларним формуларима. 

 Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима из јавног позива ће бити 

прегледани по редоследу њиховог пристизања. Након обраде формулара захтева од стране локалне самоуправе, 

формираће се ранг листа с тим да предност има подносилац захтева са ранијим датумом подношења потпуног 

захтева.  

  

2.2. НАЗИВ И ШИФРА МЕРЕ:   Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава – шифра: 

101. 

Образложење 

 Oпштина Кањижа  има све потребне  услове за развој сточарства: традиција, квалитетна земљишта за 

производњу сточне хране, добро опремљени објекти за узгој, располагање са пространим пашњацима високог 

квалитета који су и значајно неискоришћени итд. Наиме, и поред постојања повољних услова, ова грана 

пољопривреде бележи негативну тенденцију броја грла. Увођењем подстицаја за набавку квалитетних 

приплодних грла, како млечних раса говеда, оваца и коза, па тако и грла за производњу меса, произвођачима ће 

бити од помоћи  да раде на унапређењу расне структуре, производних карактеристика сопствених грла и 

повећању броја сопственог стада.  

 Услед још увек малог броја квалитетних приплодних грла, као и недовољног нивоа квалитета 

производа сточарства (млека, меса, итд.) у поређењу са земљама са развијеним сточарством, покушаваће се 

остварити бољи услови у циљу повећања броја квалитетних приплодних грла. 

Сведоци смо климатских промена које су присутне у нашем региону. Лета су топлија и са мање 

падавина, што јасно указује да су гајеним усевима, осим кише потребне додатне количине воде. Системи за 

наводњавање у нашој земљи користе већ више година и дају добре резултате. Највећи предност система за 

наводњавање је у осигурању високог приноса и квалитета производа независно од тога какви су природни 

услови у датој години. Системи за наводњавање се сматрају највећим улагањем у пољопривреди али њихов 

крајњи резултат се најбрже исплати.  

Циљеви мере 
 Субвенционисањем узгоја квалитетних приплодних млечних и товних грла подстиче се повећање 

производње млека или меса по грлу, и то кроз подршку узгоја грла, чија је производња контролисана и која 

правилном селекцијом може произвести грла вишег квалитета у односу на постојећи  ниво. На овај начин 

унапређује се расни састав стада, чиме се стварају услови за ефикаснију производњу уз оптимизацију трошкова 

производње, како млека, тако и меса. Дугогодишњом реализацијом подстицаја за квалитетна приплодна грла 
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значајно се повећала производња по грлу, што је од изузетног значаја имајући у виду да се број грла већ 

годинама смањивао. Основни циљеви, који се желе постићи реализацијом ове мере, односе се на: повећање 

производње и раст продуктивности и квалитета производа уз смањење трошкова производње, стaбилнoст 

дoхoткa прoизвoђaчa и пораст кoнкурeнтнoсти. 

 У години сушној као што је била 2012. година, 2013. година и 2017. година, системи за наводњавање су 

обезбедили високи добит како због велике разлике у приносу тако и због високе цене коштања 

пољопривредних производа. Главни циљ је пружање могућности произвођачима да сачувају своје усеве од 

суше као и да повећају своје приходе. Обезбеђењем сигурног приноса у критичним годинама обезбеђује се 

сировина како за прерађивачки сектор тако и за исхрану стоке.   

 

Веза са мерама Националног програма за рурални развој Републике Србије (НПРР) 

 Није применљиво. 

 

Крајњи корисници  

− Физичка лица: – носиоци регистрованог пољопривредног газдинства са регистрованим 

 узгојем говеда или свиња или оваца или коза. 

 –носиоци регистрованог пољопривредног газдинства са производњом воћа, грожђа, 

поврћа и печурака, као и осталих усева: житарица, индустријских, ароматичних, 

зачинских биља и др. на површинама у сопственом власништву/корисништву. 

 

Економска одрживост  
 Корисник није у обавези да уз конкурсну документацију приложи бизнис план, али ће у пријавном 

формулару морати кратко да прикаже економску одрживост свог програма. 

 

Општи критеријуми за кориснике  

− потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима; 

− инвестиције реализоване у текућој календарској години могу се сматрати прихватљивим за надокнаду 

трошкова; 

− не сме да отуђи предмет инвестиције (сектор млеко и месо) за коју је остварио подстицаје у року од две 

године, а предмет инвестиције (сектор воће, поврће и остали усеви) предмет инвестиције не сме да 

отуђи у року од 5 година од дана исплате подстицаја и да се у том периоду предмет наменски користи; 

− за физичка лица - да је уписано у регистар пољопривредних газдинстава на територији општине 

Кањижа, са активним статусом и са пребивалиштем на територији општине Кањижа и бави се са 

узгојем стока одређене врсте,  

− корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним из средстава 

буџета општине Кањижа; 

− корисник нема заостала дуговања на име пореза на имовину према општини Кањижа на дан пријаве на 

јавни позив. 

 

Специфични критеријуми  

 Сектор млека 

  

 У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних грла, прихватљиви корисници су 

пољопривредна газдинства која на крају инвестиције поседују у свом власништву, односно у власништву члана 

РПГ: 3-100 квалитетних приплодних грла говеда млечних раса. 

 

 Сектор меса 

 

 У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних животиња прихватљиви корисници су 

пољопривредна газдинства која на крају инвестиције поседују у свом власништву, односно у власништву члана 

РПГ: 3-100 грла квалитетних приплодних говеда товних раса, или 10-300 квалитетних приплодних грла 

оваца/коза, или 5-100 грла квалитетних приплодних крмача. 

 

Корисници средстава субвенције у оба сектора за грла за која се подноси захтев морају бити под 

контролом одгајивачких организација и да служе за даљу репродукцију на истом пољопривредном газдинству. 

Набављена и субвенционисана приплодна грла се не могу отуђити у року од две године. Корисници средстава 

морају да присуствују предавањима у вези вођења матичне евиденције односно процеса уматичења, а која 

предавања организује Комисија за доделу средстава за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја. 



Број:  6.                  18.04.2018.                        СТРАНА  195.  OLDAL                            2018. 04.18.             6.  szám 

 
Сектор производње воћа, грожђа, поврћа и цвећа 

Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која у свом власништву, односно у власништву 

члана РПГ имају: мање од 2 ха јагодичастог воћа односно мање од 5 hа другог воћа, односно 0,1- 50 hа цвећа, 

односно 0,2-100 hа винове лозе; 

Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције имају у свом 

власништву, односно у власништву члана РПГ мање од 0,5 hа пластеника или мање од 10 hа производње поврћа 

на отвореном простору. 

 

 Остали усеви (житарице, уљарице, шећерна репа, индустријско ароматично и зачинско биље)  
 За инвестиције за набавку  машина и опреме за наводњавање прихватљиви корисници су 

пољопривредна газдинства која имају мање од 100 ха земљишта под осталим усевима. 

 

Листа инвестиција у оквиру мере  

 

Шифра Назив инвестиције 

101.1.1. 
набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и коза 

101.2.1. 

набавка квалитетних приплодних грла говеда, оваца, козе и свиња које се користе за 

производњу меса 

101.4.28. 
машине, уређаји и опрема за наводњавање усева (сектор воће, грожђе, поврће, 

(укључујући печурке) и цвеће) 

101.5.10. 

машине и опрема за наводњавање усева (сектор остали усеви: житарице, индустријско, 

ароматично и зачиноско биље и др.) 

 

 

Критеријуми селекције  
Средства се одобравају по редоследу пријема потпуних захтева у свим секторима до утрошка средстава 

с тим да предност имају они произвођачи који конкуришу са исплаћеним рачунима док пољопривредници са 

предрачунима за куповину напред наведених предмета инвестиције рангирају се у другом кораку по редоследу 

пријема њихових потпуних захтева до утрошка средстава. 

 

Интензитет помоћи  

 
 Укупан износ у сектору млека и меса предвиђен је за финансирање мера укупно  2.000.000,00 динара. 

Интензитет помоћи је 60%. Мерама је предвиђен максималан износ средстава од 75.000,00 динара по комаду 

стеоне јунице и то максимално за 3 комада, максималан износ од 40.000,00 динара по комаду за квалитетну 

назимицу и то максимално за 5 комада и максумалан износ од 30.000,00 динара по комаду за приплодног овна 

или јарца и то максимално 1 комад за власника до 50 комада оваца или коза, 2 комада за власника од 51 до 150 

комада оваца или коза и 3 комада овна или јарца за власника преко 150  до 300 комада овца или коза. 

 

 Укупан износ у сектору за производњу воћа, грожђа, поврћа и цвећа и сектора осталих усева 

(житарице, уљарице, шећерна репа, индустријско ароматично и зачинско биље)  предвиђено је за финансирање 

мера укупно 3.000.000,00 динара. Интензитет помоћи је 60%. Мером је предвиђен минималан износ средстава 

од 40.000,00 динара а максимални износ од 400.000,00 динара по кориснику. 

 

 

  

Индикатори – показатељи 

Редни 

број 
Назив показатеља 

1 укупан број набављених квалитетних приплодних грла 

2 укупна инвестициона средства у набавку квалитетних приплодних грла 



Број:  6.                  18.04.2018.                        СТРАНА  196.  OLDAL                            2018. 04.18.             6.  szám 

 

3 укупан број подржаних пројеката 

4 укупна инвестиција у материјална средства за набавку опреме 

 

Административна процедура  
 Мера ће бити спроведена од стране локалне самоуправе. Инвестиције које ће се финансирати у оквиру 

ове мере ће бити изабране кроз јавне позиве за подношење захтева. Локална самоуправа ће сваке године 

састављати позиве за подношење захтева, време отварања поступка и рокове за подношење захтева, као и 

индикативни буџет сваке мере. Локална самоуправа ће објавити позиве за подношење захтева и спровести 

широку кампању информисања. 

 Достављени захтеви ће бити административно проверени од стране локалне самоуправе у смислу 

комплетности, административне усаглашености и прихватљивости. Захтеви који испуњавају услове и 

прихватљиви су, биће рангирани и финансирани до висине средстава према позиву за подношење захтева. 

 Захтеви се подносе од стране корисника на обрасцима у складу са условима који су раније прописани. 

Детаљне административне провере се спроводе пре одобравања захтева ради утврђивања да ли је потпун, 

поднет на време и да ли су услови за одобравање захтева испуњени. Провере се документују у детаљним 

табеларним формуларима. 

 Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима из јавног позива ће бити 

прегледани по редоследу њиховог пристизања. Након обраде формулара захтева од стране локалне самоуправе, 

формираће се ранг листа с тим да предност има подносилац захтева са ранијим датумом подношења потпуног 

захтева.  

 Одлуку о додељивању средстава субвенционисања доноси председника општине Кањижа на предлог 

Комисије за доделу средстава за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја. Одлука о 

додели средстава објављује се на званичној интернет странци општине Кањижа. По доношењу одлуке о додели 

средстава комисија ће контактирати само оне подносиоце пријава којима су средства одобрена. Права и обавезе 

између Општина Кањижа и корисника средстава регулисаће се уговором. Исплата средстава код сектора за 

млеко и месо  вршиће се на основу овог уговора на текући рачун пољопривредника, а код сектора за воће, 

поврће и осталих усева корисник са предрачуном мора да уплати добављачу сопствени део након доношења 

одлуке о додели средстава а пре потписивања уговора. 

 

2.4.   НАЗИВ И ШИФРА МЕРЕ:    Органска производња – шифра: 201.3. 

 

201.3.2. Контрола и сертификација 
  

Образложење  

 Услед све интензивније пољопривредне производње повећава се коришћење хемикалија, како 

хербицида, фунгицида и пестицида, тако и вештачких ђубрива. Претераном употребом ових препарата долази 

до повећања загађености и киселост тла, таложења тешких метала у тлу што негативно утиче на квалитет 

подземних и надземних вода, на производњу здравих намирница, а уопштено на смањење квалитета животне 

средине. Поред наведених негативних утицаја један од највећих проблема ипак представља директна опасност 

на људски организам када се конзумирају намирнице произведене у оваквој загађеној средини јер не постоји 

сигуран механизам за проверу квалитета производа.  

 Органска производња у општини Кањижа има своју традицију и перспективу за даљи развој, као и у 

Републици Србији, пошто је то значајна врста пољопривредне производње и игра значајну улогу у руралном 

развоју, односно као грана која упошљава велики број радне снаге и конкурентна је на домаћем и на 

иностраном тржишту, те мора бити једна од основних стратешких грана како државе тако и наше општине.  

 

Циљеви мере  

 Циљ ове мере је да се олакшају услови рада у периоду конверзије, с чиме би се повећао број 

заинтересованих пољопривредника да се укључе у органску производњу, односно подстакла би произвођаче 

који обрађују мање површине да се определе за органску производњу. Поред тога потребно је подржати и већ 

цертификоване произвођаче како би своје производе лакше пласирали и тиме допринети даљем развоју њихове 

производње. 

 

Веза са мерама Националног програма за рурални развој Републике Србије (НПРР) 

 Није применљиво. 

 

Крајњи корисници  
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 Крајњи корисници мере су физичка лица – носиоци регистрованог пољопривредног газдинства, који се 

баве органском производњом. 

  

Економска одрживост  

 За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о економској одрживости 

улагања.  

Општи критеријуми за кориснике  

− потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима; 

− корисник има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних 

газдинстава, са активним статусом и са пребивалиштем и производњом на територији општине 

Кањижа: 

− корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним од стране 

локалне самоуправе; 

− корисник нема заостала дуговања на име пореза на имовину према општини Кањижа на дан пријаве на 

јавни позив. 

 

Специфични критеријуми  

За реализацију ове мере корисник је у обавези да испуни  само опште критеријуме. 

Листа инвестиција у оквиру мере  

Шифра Назив инвестиције 

201.3.2. контрола и цертификација 

 

Критеријуми селекције  

Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се средства одобравају по 

редоследу пријема потпуних захтева до утрошка средстава.  

Интензитет помоћи  
Предвиђени новчани оквир за суфинансирање трошкова цертификације органских производа је 

500.000,00 дин. Финансираће се 100% укупног износа трошкова контроле и цертификације, односно од 

минималног износа од 20.000,00 дин до максималног износа од 200.000,00 дин по кориснику. 

 

 

Индикатори – показатељи  

Редни број Назив показатеља 

1 укупан број подржаних пројеката 

 

Административна процедура  

 Мера ће бити спроведена од стране локалне самоуправе. Инвестиције које ће се финансирати у оквиру 

ове мере ће бити изабране кроз јавне позиве за подношење захтева. Локална самоуправа ће сваке године 

састављати годишњи програм за позиве за подношење захтева, време отварања поступка и рокове за 

подношење захтева, као и индикативни буџет сваке мере.  

 Локална самоуправа ће објавити позиве за подношење захтева и спровести широку кампању 

информисања. 

 Достављени захтеви ће бити административно проверени од стране локалне самоуправе у смислу 

комплетности, административне усаглашености и прихватљивости. Захтеви који испуњавају услове и 

прихватљиви су, биће рангирани и финансирани до висине средстава према позиву за подношење захтева. 

 Захтеви се подносе од стране корисника на обрасцима у складу са условима који су раније прописани. 

Детаљне административне провере се спроводе пре одобравања захтева ради утврђивања да ли је потпун, 

поднет на време и да ли су услови за одобравање захтева испуњени Провере се документују у детаљним 

табеларним формуларима. 

 Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима из јавног позива ће бити 

прегледани по редоследу њиховог пристизања. Након обраде формулара захтева од стране локалне самоуправе, 

формираће се ранг листа с тим да предност има подносилац захтева са ранијим датумом подношења потпуног 

захтева.  
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 Одлуку о додељивању средстава субвенционисања доноси председника општине Кањижа на предлог 

Комисије. Одлука о додели средстава објављује се на званичној интернет странци општине Кањижа. По 

доношењу одлуке о додели средстава комисија ће контактирати само оне подносиоце пријава којима су 

средства одобрена. Права и обавезе између Општина Кањижа и корисника средстава регулисаће се уговором. 

Исплата средстава вршиће се на основу овог уговора на текући рачун пољопривредника. 

 

 

2.5. НАЗИВ И ШИФРА МЕРЕ:   Инвестиције за унапређење и развој роралне инфраструктуре – шифра: 

301. 

301.2. Инвестицеије у израду, унапређење или проширење свих типова инфраструктуре мањег обима 

укључујући и инвестиције у обновљиве изворе енергије   

Образложење  
 Обнова и развој села није могућа без обнове руралне инфраструктуре. Због неповољних временски 

услова не асфалтирани сеоски путеви, као и многи атарски путеви су деградирани у великој мери. Житељи 

салаша су на многим местима одсечени од урбане средине, што се у великој мери одражава и на процес 

пољоприведне производње. Због наведеног је потребна помоћ пољопривредним произвођачима у поправци 

сеоских и атарских путева.  

 

Циљеви мере 

 Циљ мере је да допринесе лакшој приступачности пре свега пољопривредника до својих парцела и 

уопштено грађана из руралних до урбаних средина. Временски услови довели су до деградирања сеоских и 

земљаних путева и као последицу имају отежан приступ житеља салаша или појединих руралних подручја, што 

доводи до немогућности у обављању свакодневних послова. 

 

Веза са мерама Националног програма за рурални развој Републике Србије (НПРР)   
 Није применљив. 

 

Крајњи корисници  
 Крајњи корисници су грађани који живе на салашима односно у руралним подручјима, а који су због 

лошег пута одсечени од насеља или од својих парцела. 

 

Економска одрживост  
 Није потребно достављати доказе економске одрживости. 

 

Општи критеријуми за кориснике 

− потписана изјава представника пољопривредника да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним 

фондовима; 

− корисник, односно представник групе пољопривредника има регистровано пољопривредно газдинство 

уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом и са пребивалиштем и 

производњом на територији општине Кањижа: 

− корисник односно представник групе пољопривредника мора да испуни доспеле обавезе по раније 

одобреним захтевима финансираним од стране локалне самоуправе; 

− корисник односно представник групе пољопривредника нема заостала дуговања на име пореза на 

имовину према општини Кањижа на дан пријаве на јавни позив. 

 

Специфични критеријуми  
 Нема специфичних критеријума. 

 

Листа инвестиција у оквиру мере 

 Назив инвестиције 

301.2. 
инвестиције у израду, унапређење или проширење свих типова инфраструктуре мањег 

обима, укључујући инвестиције у обновљиве изворе енергије 

 

Критеријуми селекције  
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Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се средства одобравају по 

редоследу пријема потпуних захтева до утрошка средстава.  

Интензитет помоћи  

 Субвенције које ће се додељивати  у оквиру ове мере укупно износе 400.000,00 динара. Путем мере 

финансираће се инвестиције у 100%, односно од минималном износу од 10.000,00 дин до максималном 

износу од 50.000,00 дин по кориснику. 

 

Индикатори - показатељи  

Редни 

број 
Назив показатеља 

1 укупан број подржаних пројеката 

2 дужина поправљених путева 

 

Административна процедура  
 Мера ће бити спроведена од стране локалне самоуправе. Инвестиције које ће се финансирати у оквиру 

ове мере ће бити изабране кроз јавне позиве за подношење захтева. Локална самоуправа ће сваке године 

састављати годишњи програм за позиве за подношење захтева, време отварања поступка и рокове за 

подношење захтева, као и индикативни буџет сваке мере.  

 Локална самоуправа ће објавити позиве за подношење захтева и спровести широку кампању 

информисања. 

 Достављени захтеви ће бити административно проверени од стране локалне самоуправе у смислу 

комплетности, административне усаглашености и прихватљивости. Захтеви који испуњавају услове и 

прихватљиви су, биће рангирани и финансирани до висине средстава према позиву за подношење захтева. 

Пољопривредницима, који буду учествовали у акцији санације атарских путева, биће надокнађено потрошено 

гориво. Група пољопривредника пре отпочињања радова треба да изаберу свога представника који ће пре 

отпочињања радова обавестити пољочувара општине Кањижа о намери поправке одређеног дела атарског пута. 

Пољочувар ће изаћи на лице места и утврдити стање датог пута, пратити радове у току уређења пута и након 

извршења радова сачиниће записник о спроведеним радовима и о постојећем стању пута.      

 Захтеви се подносе од стране корисника на обрасцима у складу са условима који су раније прописани. 

Детаљне административне провере се спроводе пре одобравања захтева ради утврђивања да ли је потпун, 

поднет на време и да ли су услови за одобравање захтева испуњени. Провере се документују и у детаљним 

табеларним формуларима. 

 Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима Конкурса ће бити прегледани по 

редоследу њиховог пристизања. Након обраде формулара захтева од стране локалне самоуправе, формираће се 

ранг листа с тим да предност има подносилац захтева са ранијим датумом подношења потпуног захтева.   

 Одлуку о додељивању средстава субвенционисања доноси председник општине Кањижа на предлог 

Комисије. Одлука о додели средстава објављује се на званичној интернет странци општине Кањижа. По 

доношењу одлуке о додели средстава комисија ће контактирати само оне подносиоце пријава којима су 

средства одобрена. Права и обавезе између Општина Кањижа и корисника средстава регулисаће се уговором. 

Исплата средстава вршиће се на основу овог уговора на текући рачун представника пољопривредника уз 

обавезу равномерне расподеле додељених средстава међу учесницима у реализацији пројекта. 

 

2.6. НАЗИВ И ШИФРА МЕРЕ:  Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном 

развоју – шифра: 402. 

402.1. Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања 

Образложење  
 Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди усмерени су на подршку организовања научно-

стручних скупова, семинара, радионица, трибина и предавања, привредних манифестација, сајмова и изложби и 

подршку учешћа на привредним манифестацијама, сајмовима и изложбама у земљи и иностранству. Један од 

начина да се одржи сталан развој пољопривреде и руралних подручја између осталог је и стално праћење нoвих 

технологија, стручно усавршавање и константно информисање од стране пољопривредника и њихових 

удружења. Информативне активности тешко се реализују, нарочито у сеоским срединама. У том циљу важно је 

предузети активности да би пољопривредни произвођачи и сеоско становништво лакше успевали у 

самосталном примењивању иновација у производњи, у пласману, у развоју непољопривредних делатности, у 

маркетингу и у другим активностима везаним за  развој руралних средина. Једна од тих активности су и 

студијска путовања ради посета сајмова, изложби и манифестација како у земљи тако и у иностранству од 
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стране удружења пољопривредника као и ученика средње пољопривредне школе општине. Општина треба и у 

материјалном смислу подржати ове видове информативне активности, како би још више допринела одрживом 

развоју пољопривреде и руралном развоју на територији општине.Удружење и пољопривредна школа доноси 

одлуку о избору дестинација односно предмет путовања на основу своје потребе и заинтересовања својих 

чланова, а општина ће подржати трошкове путовања. 

 

Циљеви мере  

− развој пољопривредне производње и руралних средина заснован на знању, 

− примена нових технологија и иновација, 

− заштита животне средине, заштита ресурса, побољшање биодиверзитета, 

− повећање нивоа стручног знања и вештина сеоског становништва, 

− одрживи развој и смањење миграције становништва. 

− промовисање домаћих производа, произвођача и производних подручја, 

− лакше проналажење тржишта за сопствене производе произвођача. 

 

Веза са мерама Националног програма за рурални развој Републике Србије (НПРР)   
 У складу је са НПП. 

 

Крајњи корисници  

 Крајњи корисници су удружења пољопривредника општине Кањижа и средња пољопривредна школа у 

општини Кањижи. 

Економска одрживост  

 За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о економској одрживости 

улагања.  

Општи критеријуми за кориснике   

- корисник је регистровано пољопривредно удружење или средња пољопривредна школа уписано код 

Агенције за привредне регистре са седиштем на територији општине Кањижа; 

- корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним из средстава 

буџета општине Кањижа; 

- инвестиције реализоване у текућој календарској години могу се сматрати прихватљивим за надокнаду 

трошкова, 

- искоришћености превозног средства треба да буде најмање 75% од максималног капацитета истог. 

 

Специфични критеријуми  

 Нема специфичних критеријума.  

Листа инвестиција у оквиру мере  

Шифра Назив инвестиције 

402.1. информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања 

 

Критеријуми селекције  

 Нема критеријума селекције већ се средства додељују по редоследу пристизања пријаве. 

Интензитет помоћи  

 Укупан износ предвиђен за финансирање ове мере је 200.000,00 дин. Интензитет помоћи је 

100%,односно од минималног  /показатељи  

Редни 

број 
Назив показатеља 

1 укупан број подржаних путовања 

2 број произвођача који су учествовали на стручним путовањима 

 

Административна процедура  

 Мера ће бити спроведена од стране локалне самоуправе. Инвестиције које ће се финансирати у оквиру 

ове мере биће изабране кроз јавне позиве за подношење захтева. Локална самоуправа ће сваке године 
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састављати годишњи програм за позиве за подношење захтева, време отварања поступка и рокове за 

подношење захтева, као и индикативни буџет сваке мере.  

 Локална самоуправа ће објавити позиве за подношење захтева и спровести широку кампању 

информисања. Удружење и пољопривредна школа доноси одлуку о избору дестинација односно предмет 

путовања на основу своје потребе и заинтересовања својих чланова. Избор нај оптималнијег превозника врши 

удружења односно пољопривредна школа на основу броја учесника и удаљеност дестинација. Достављени 

захтеви ће бити административно проверени од стране локалне самоуправе у смислу комплетности, 

административне усаглашености и прихватљивости. Захтеви који испуњавају услове и прихватљиви су, биће 

рангирани и финансирани до висине средстава према позиву за подношење захтева. 

 Захтеви се подносе од стране корисника на обрасцима у складу са условима који су раније прописани. 

Детаљне административне провере се спроводе пре одобравања захтева ради утврђивања да ли је потпун, 

поднет на време и да ли су услови за одобравање захтева испуњени. Провере се документују на детаљним 

табеларним формуларима. 

 Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима из јавног позива ће бити 

прегледани по редоследу њиховог пристизања. Након обраде формулара захтева од стране локалне самоуправе, 

формираће се ранг листа с тим да предност има подносилац захтева са ранијим датумом подношења потпуног 

захтева.  

 Одлуку о додељивању средстава субвенционисања доноси председника општине Кањижа на предлог 

Комисије. Одлука о додели средстава објављује се на званичној интернет страници општине Кањижа. По 

доношењу одлуке о додели средстава комисија ће контактирати само оне подносиоце пријава којима су 

средства одобрена. Права и обавезе између Општина Кањижа и корисника средстава регулисаће се уговором. 

Исплата средстава вршиће се на основу овог уговора на текући рачун удружења и средње пољопривредне 

школе. 

 

2.7. НАЗИВ И ШИФРА МЕРЕ: Остале мере подршке- шифра: 601. 

601. Суфинансирање трошкова нешкодљивог уклањања лешева животињског порекла 

 

Образложење  
 На основу Закона о ветеринарству (Службени гласник РС“ бр. 91/05, 30/10 и 93/12) и Упутства о 

начину и поступцима праћења кретања говеда донет од стране Управе за ветерину дана 01.07.2014. године, 

наметнут је трошак који често не могу да покрију из сопствених средстава, поред штете коју им представља и 

сам губитак животиње.  

 

Циљеви мере  

 Циљ мере је пружање помоћи сточарима који се баве говедарством и очување сточног фонда. 

 

Веза са мерама Националног програма за рурални развој Републике Србије (НПРР)   
  Није применљив. 

 

Крајњи корисници 
 Крајњи корисници мере су физичка лица – носиоци или чланови регистрованог пољопривредног 

газдинства, који се баве са сточарством. 

 

Економска одрживост  
 Подносилац пријаве није у обавези да приложи документ о економској одрживости. 

 

Општи критеријуми за кориснике  

− корисник има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних 

газдинстава, са активним статусом и са пребивалиштем и производњом на територији општине 

Кањижа, 

− корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним из 

средстава буџета општине Кањижа, 

− корисник нема заостала дуговања на име пореза на имовину према општини Кањижа на дан 

пријаве на јавни позив. 

 

Специфични критеријуми  
 Нема специфичних критеријума пријаве. 
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Листа инвестиција у оквиру мере  

Шифра Назив инвестиције 

601. 
суфинансирање трошкова нешкодљивог уклањања лешева животињског порекла 

 

 

Листа инвестиција у оквиру мере 
 Инвестиција се не налази на списку инвестиција. Прихватљив трошак је трошак нешкодљивог 

уклањања леша животињског порекла. 

 

Критеријуми селекције  
 Нема посебних критеријума селекције.  

 

Интензитет помоћи  
 Субвенције које ће се додељивати  у оквиру ове мере укупно износе 600.000,00 динара. Путем мере 

суфинансираће се трошкови из периоду од 16.11.2017. до 15.11.2018. год. у 100%, минималан износ по 

кориснику је 7.000,00 дин, а максималан износ је 35.000,00 динара. 

 

Индикатори - показатељи  

Редни 

број 
Назив показатеља 

1 укупан број однетих лешева 

 

Административна процедура 

 Мера ће бити спроведена од стране локалне самоуправе. Инвестиције које ће се финансирати у оквиру 

ове мере ће бити изабране кроз јавне позиве за подношење захтева. Локална самоуправа ће сваке године 

састављати годишњи програм за позиве за подношење захтева, време отварања поступка и рокове за 

подношење захтева, као и индикативни буџет сваке мере.  

Локална самоуправа ће објавити позиве за подношење захтева и спровести широку кампању 

информисања.  

 Достављени захтеви ће бити административно проверени од стране локалне самоуправе у смислу 

комплетности, административне усаглашености и прихватљивости. Захтеви који испуњавају услове и 

прихватљиви су, биће рангирани и финансирани до висине средстава према позиву за подношење захтева. 

 Захтеви се подносе од стране корисника на обрасцима у складу са условима који су раније прописани. 

Детаљне административне провере се спроводе пре одобравања захтева ради утврђивања да ли је потпун, 

поднет на време и да ли су услови за одобравање захтева испуњени. Провере се документују у детаљним 

табеларним формуларима. 

 Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима из јавног позива ће бити 

прегледани по редоследу њиховог пристизања. Након обраде формулара захтева од стране локалне самоуправе, 

формираће се ранг листа с тим да предност има подносилац захтева са ранијим датумом подношења потпуног 

захтева.  

 Одлуку о додељивању средстава субвенционисања доноси председника општине Кањижа на предлог 

Комисије. Одлука о додели средстава објављује се на званичној интернет странци општине Кањижа. По 

доношењу одлуке о додели средстава комисија ће контактирати само оне подносиоце пријава којима су 

средства одобрена. Права и обавезе између Општина Кањижа и корисника средстава регулисаће се уговором. 

Исплата средстава вршиће се на основу овог уговора на текући рачун пољопривредника. 

  

 
Република Србија  

Аутономна покрајина Војводина                 Председник Општинског већа 

Општина Кањижа                                                                                 Роберт Фејстамер с.р.   

Општинско веће      

Број: 320-140/2018-I/Ц 

Дана: 18. априла  2018. године                                                                               

Кањижа 
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На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017 и 113/2017 - други закон), члана 5. Уредбе о 

критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 88/2016 и 

113/2017 - др. закон), члана 4. Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за 

опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, бр. 88/2016)  и члана 18. Одлуке о  организацији Општинске управе 

општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 9/14, 7/15, 25/16, 13/17 и 19/17) Општинско 

веће општине Кањижа на 74. седници, на предлог начелника Општинске управе општине Кањижа, 

дана 18. априла 2018. године, усвојило је  

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ КАЊИЖА 

 

Члан 1.  

 У члану 26. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи 
и Општинском правобранилаштву општине Кањижа („Службени лист“, бр. 1/2018) тачка 10. брише 

се.  

 
Члан 2.  

 У члану 27. после тачке 7. додаје се тачка 8. која гласи:  

 

8. Референт за област туризма  

Звање: Референт  број службеника: 1 

 

Опис посла: прати стање, прикупља податке и израђује анализе у области туризма, припрема 

планове и мере за подстицање развоја туризма, предузима активности у циљу промоције туристичке 

понуде, прати и анализира прописе из области туризма, учествује у поступку за додељивање 

средстава за финансирање, односно суфинасирање пројеката и програма у областима туризма, врши 

мониторинг реализације пројеката и програма из делокруга који се финансирају или суфинансирају 

из буџета града у области туризма, сарађује са појединцима и институцијама из аматерског културно 
- уметничког стваралаштва, за свој рад  одговора  шефу Кабинета, врши и друге послове  по налогу 

шефа Кабинета и председника општине.  

 
Услови: средње четворогодишње образовање туристичког смера, положен државни стручни испит, 

најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару, познавање језика који су 

у службеној употреби у општини.“ 
 

Члан 3.  

 Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Кањижа“.  

 

                                                    
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина           Председник Општинског већа 

Oпштина Кањижа        Роберт Фејстамер с.р. 
Општинско веће општине Кањижа 

Број: 110-2/2018/I-Ц 

Датум: 18.4.2018. године 

Кањижа 
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