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На основу члана 16. став 1. Закона о обележавању дана жалости на територији Републике Србије („Сл. гласник
РС”, бр. 101/2005 и 30/2010) и члана 71. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 –
пречишћен текст и 8/2014) председник општине доноси
О Д Л У К У
о проглашењу дана жалости
I
Поводом смрти трагично настрадалих у злочину дана 17. маја 2015. године када је живот изгубило шест
становника Општине Кањижа проглашава се Дан жалости на територији Општине Кањижа.

II
За дан жалости одређује се 19. мај 2015. године.

III
Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 02-149/2015-I/А
Дана: 18.05.2015. године
Кањижа

Председник општине
др Михаљ Бимбо с. р.

На основу члана 16. Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у општини Кањижа
(„Службени лист општине Кањижа“, бр. 5/2015) и Одлуке о буџету општине Кањижа за 2015. годину
(„Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/2014 и 7/2015), председник општине донео је
О Д Л У К У
о избору годишњих програма и додели средстава за потребе и интересе грађана у области спорта
у општини Кањижа који се финансирају из буџета општине Кањижа у 2015. години
I
Додељују се средства за финансирање годишњих програма за потребе и интересе грађана у облaсти
спорта у општини Кањижа у укупном износу од 7.715. 000,00 динара према следећем:
Ред.бр.
1.

НОСИЛАЦ

ПРОГРАМА

ОДОБРЕНИ

ИЗНОС

1.120.000,00 дин.

2.

Кајакашки клуб „Братство“ Кањижа
Рвачки клуб „Потисје“ Кањижа

3.

Спортски клуб „Тиса“ Адорјан

950.000,00 дин.

4.

Атлетски клуб „Партизан“ Кањижа

600.000,00 дин.

5.

Фудбалски клуб „Потисје“ Кањижа

500.000,00 дин.

6.

Фудбалски Клуб "Хоргош 1911" Хоргош

450.000,00 дин.

7.

Стонотениски клуб „Кањижа“ Кањижа

400.000,00 дин.

8.

Џудо клуб „Партизан“ К-О-Т Кањижа

350.000,00 дин.

1.000.000,00 дин.
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9.

Рукометни клуб „Хоргош“ Хоргош

290.000,00 дин.

10.

Стонотениски клуб „Хоргош“ Хоргош

200.000,00 дин.

11.

Клуб модерних плесова „М-плус“ Кањижа

200.000,00 дин.

12.

Спортски клуб "Јединство" Мартонош

200.000,00 дин.

13.

Спортско рекреативни клуб "Шампион" Ором

200.000,00 дин.

14.

Рукометни клуб „Кањижа“ Кањижа

15.

Пливачки клуб „Кањижа“ Кањижа
Спортско удружење “Kyokushin karate – oyama dojo
center“ Хоргош

130.000,00 дин.

17.

Женски фудбалски клуб „Металманиа“ Кањижа

120.000,00 дин.

18.

Шах клуб „Потисје“ Кањижа

110.000,00 дин.

19.

Куглашки клуб „Кањижа“ Кањижа

100.000,00 дин.

20.

Коњички клуб „Ором“ Ором“

100.000,00 дин.

21.

Џудо клуб „Кањижа“ Кањижа

85.000,00 дин.

22.

Тениски клуб „Кањижа“ Кањижа

75.000,00 дин.

23.

Клуб борилачких спортова „Гозо шиода“ Кањижа

75.000,00 дин.

24.

Аероклуб „Делта“ Кањижа

70.000,00 дин.

25.

Спортски клуб „Олимпиа“ Тотово Село

50.000,00 дин.

26.

Фудбалски клуб "Кањижа" Кањижа

50.000,00 дин.

27.

Бокс клуб „Рингфајтер“ Кањижа

50.000,00 дин.

28.

Удружење спортских риболоваца "Тиски Цвет" Кањижа

20.000,00 дин.

16.

90.000,00 дин.

130.000,00 дин.

УКУПНО:

7.715.000,00 дин.

II
Пренос додељених средстава извршиће се из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Кањижа за 2015. годину раздео 3. глава 1. програм 14. функција 810 Стратегија развоја спорта општине
Кањижа под економском класификацијом 481.
III
Уговор о додели средстава за реализацију годишњег програма за потребе и интересе грађана у
области спорта у општини Кањижа из буџета општине Кањижа у 2015. години са носиоцем одобреног
годишњег програма из тачке I. ове Одлуке закључиће председник општине Кањижа.
IV
Ова Одлука је коначна.
V
Одлуку објавити на званичној интернет презентацији општине Кањижа, у локалним средствима
јавног информисања и у „Службеном листу општине Кањижа”.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине Кањижа
Број: 400-104/ 2015- I/A
Дана: 12. 05. 2015. године
Кањижа

Председник општине Кањижа
др Бимбо Михаљ с. р.
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На основу члана 16. Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у општини Кањижа
(„Службени лист општине Кањижа“, бр. 5/2015) и Одлуке о буџету општине Кањижа за 2015. годину
(„Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/2014 и 7/2015), председник општине донео је
О Д Л У К У
о избору посебних програма и додели средстава за потребе и интересе грађана у области спорта
у општини Кањижа који се финансирају из буџета општине Кањижа у 2015. години
I
Додељују се средства за финансирање посебних програма за потребе и интересе грађана у облaсти
спорта у општини Кањижа у укупном износу од 685.000,00 динара према следећем:
Ред.
број

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА

ОДОБРЕНИ ИЗНОС

1.

Удружење „Спорт за све“ Кањижа

300.000,00 дин.

2.

Удружење спортских риболоваца „Пролетер“ Хоргош

30.000,00 дин.

3.

Ауто мото клуб "Free style" Хоргош

50.000,00 дин.

4.

75.000,00 дин.

5.

Удружење спортских риболоваца „Братство“ Кањижа
Атлетско рекреативни клуб "Кањишки маратонци"
Кањижа

6.

Спортско удружење „Зитзер“ Трешњевац

75.000,00 дин.

7.

Клуб екстремних спортова „Riverside rollers“ Кањижа

22.500,00 дин.

8.

Нераспоређена средства

80.000,00 дин.
УКУПНО:

52.500,00 дин.

685.000,00 дин.

II
Пренос додељених средстава извршиће се из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за
2015. годину раздео 3. глава 1. програм 14. функција 810 Стратегија развоја спорта општине Кањижа под
економском класификацијом 481.
III
Уговор о додели средстава за реализацију посебног програма за потребе и интересе грађана у области
спорта у општини Кањижа из буџета општине Кањижа у 2015. години са носиоцем одобреног поебног програма
из тачке I. ове Одлуке закључиће председник општине Кањижа.
IV
Ова Одлука је коначна.
V
Одлуку објавити на званичној интернет презентацији општине Кањижа, у локалним средствима
јавног информисања и у „Службеном листу општине Кањижа”.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине Кањижа
Број: 400-103 / 2015- I/A
Дана: 12.05.2015.године
Кањижа

Председник општине Кањижа
др Бимбо Михаљ с. р.
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На основу члана 17. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација из буџета општине
Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“,е бр. 12/2008), Одлуке о буџету општине Кањижа за 2015. годину („Сл.
лист општине Кањижа“, бр. 19/2014 и 7/2015) председник општине Кањижа донео је
О Д Л У К У
о избору пројеката невладиних организација који се финансирају
из буџета општине Кањижа по II. jaвном конкурсу за 2015. годину
I
На основу расписаног II. Јавног конкурса за финансирање пројеката невладиних организација из буџета
општине Кањижа за 2015. годину, а на предлог Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за
финансирање пројеката невладиних организација, додељују се средства за финансирање пројеката невладиних
организација у укупном износу од 1.000.000,00 динара према следећем:
Ред
.
Назив удружења
бр.
1.
Омладинско удружење „Кумбаја“, Трешњевац
2.

Удружење грађана Салаторња, Мале Пијаце

3.

Удружење за чување туристичке и гастро
традиције Војводине „Chef”, Мале Пијаце

4.
5.
6.
7.

Удружење „У здравом телу жива традиција”
Трешњевац
Завичајно удружење жене и младих „Етно кућа
Звучара”, Ором
Удружење дефектолога Северне Војводине
„Пужић”, Кањижа
Удружење за омладину „Дестинус” Кањижа

Пројекат

Износ

VIII Фестивал трактора Трешњевац
Кућа старих заната – скупљање предмета из
наслеђа салашарског живота и опремање
радионице
VII куварско такмичење народа, V
гастрономско такмичење градоначелника и
III гастрономско такмичење новинара

300.000

Приредба „Мис штранда“

120.000

Позориште на селу

100.000

180.000

150.000

Развијамо се

80.000

Заједничко повезивање
Укупно:

70.000
1.000.000

II
Пренос додељених средстава у износу од 1.000.000,00 динара извршиће се из средстава утврђених
Одлуком о буџету општине Кањижа за 2015. годину раздео 2 глава 1 функција 110 позиција 114 економска
класификација 481 – суфинансирање програма и текућих расхода невладиних организација.
III
Учесници Јавног конкурса имају право да поднесу приговор на ову Одлуку Општинском већу општине
Кањижа, у року од 8 дана од дана достављања ове Одлуке.
Са изабраним подносиоцима пријаве ће се закључити уговор којим се регулишу међусобна права и
обавезе уговорних страна.
IV
Одлуку доставити учесницима Јавног конкурса и објавити на званичној интернет презентацији општине
Кањижа, на огласној табли општине Кањижа, у „Службеном листу општине Кањижа” и у средствима јавног
информисања.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-130/2015-I/A-3
Дана: 21.05.2015. године
Кањижа

Председник општине
др Михаљ Бимбо с. р.
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На основу члана 74. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен
текст и 8/2014) и члана 9. Одлуке о спортским стипендијама („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/2013)
Општинско веће на 102. седници донeло је
Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за доделу стипендија спортистима
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ у Комисију за доделу стипендија спортистима (у даљем тексту: Комисија) у следећем
саставу:
председник
1. Роберт Крекушка, Хоргош
чланови
2. Шандор Берец, Кањижа
3. Зоран Теслић, Трешњевац
4. Гизела Молнар, Кањижа
5. Еде Сарапка, Мале Пијаце
Секретар Комисије је Маријана Беде, секретар Спортског савеза општине Кањижа.

−
−

−
−

II
Комисија из претходне тачке овог решења:
спроводи поступак јавног конкурса за доделу стипендија спортистима сагласно одредбама Одлуке о
спортским стипендијама („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2013)
врши бодовање пријава, сачињава листу кандидата и исту најкасније у року од 10 дана од дана истека
рока за подношење пријава на конкурс објављује је на огласној табли Општинске управе и званичној
презентацији општине Кањижа
припрема предлог акта о решавању по поднетим приговорима Општинском већу
припрема предлог акта о додели стипендија спортистима.
III
Мандат председника и чланова Комисије је годину дана.
IV
Решење доставити члановима Комисије из тачке I овог решења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинско веће
Број: 02-151/2015-I/Ц
Дана: 18.05.2015. године
Кањижа

Председник Општинског већа
др Михаљ Бимбо с. р.

На основу члана 13. став 5. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“,
бр. 10/2013 и 142/2014) и члана 8. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој
општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 9/2014), уз претходну сагласност Министарства
пољопривреде и заштите животне средине бр. 320-00-03572/2015-09 од 12. маја 2015. године, Општинско веће
општине Кањижа на 103. седници, донело је
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П Р О Г Р АМ
подршке за спровођење пољопривредне политике
и политике руралног развоја за 2015. 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 повратарских 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, издувине, 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
Типови земљишта
1.
2.

Земљишта у типу чернозема (карбонатни, оглејавани,
солончакасти и иловасто-песковити)
Хидроморфна земљишта (алувијално иловасто и
забарено земљиште и бескарбонатна ритска црница)

Укупна површина
(ha)
25.270

%
63,4

5.340

13,4
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песку заслањена)
Пескови и песковита земљишта (иницијална
земљишта на песку и местимично жути песак, смеђе
степско земљиште на песку и антропогенизовани песак)
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2015.05.21.

4.455

11,2

1.542

3,9

2.754

6,9

496

1,2

9. szám

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 110C, 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 топлија од пролећа. Прелазак од зиме ка пролећу је бржи, него онај од
лета ка јесени. У периоду лета, услед појаве померања субтропског 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
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.
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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
На територији општине Кањижа налазе се три катастарске општине са следећом структуром површина
под шумом:
Општина

Обрасло (ha)

Необрасло (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

Укупно

649,12

103,36

752,48

У обрасло земљиште спадају шуме и шумске културе, а у необрасло 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 у приватној својини.
На подручју општине Кањижа налази се 352,95 ha обрасле површине и 41,82 ha необрасле површине.
Све површине које се посеку у року од две године се и пошуме, а врши се и подизање нових шума на
повшини од 19,58 ha. На тај начин се повећава површина под шумом, а смањује површина необраслог земљишта.
У току је израда Уредбе о проглашењу Парка природе „Мртваје горњег Потисја“ којом је обухваћен и
део шуме у КО Мартонош, а посебно је атрактивна заштита инсекта „Тиски цвет“.
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 мушкараци.
У руралним срединама живи укупно 15.472 становника од којих су 7.798 жена и 7.674 мушкараци.
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%.
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. ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ
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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 је 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%, полуквалификовани 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 одношења 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 – СТАЊЕ ПОЉОП. РЕСУРСА
1.1.6. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Према подацима пописа пољопривреде из 2012. у општини Кањижа 2.880 газдинстава обрађује укупно
30.052 ha, 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. Оптшина
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. На територији
општине Кањижа налази се 3882.0137 ha обрадивог пољопривредног зeмљишта у државној својини, a 2.797 ha је
дато у закуп физичким и правним лицима.
1.1.7. ВИШЕГОДИШЊИ ЗАСАДИ
Општина Кањижа располаже са 372.7034 ha воћњака и 937.5909 ha винограда, мада се према подацима
пописа пољопривреде моће закључити да је ова површина већа, 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 винове лозе, производњу грожђа, али и поврћа, посебно 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 флуктуација 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.
1.1.8. СТОЧНИ ФОНД
Општина Кањижа располаже добрим условима за развој сточарства због својих природних одлика.
Наиме, на територији општине налази се преко 4.000 ha пашњака и око 1.500 ha ливада што погодује номадском,
полуномадском 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 капцитетом од 69.956).

Број: 9.

21.05.2015.

СТРАНА 109. OLDAL

2015.05.21.

9. szám

У општини има око 9.738 крава, 20.938 свиња, 10.244 оваца, 224 коња, 1.027 кошница пчела и 138.963
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 полуномадско сточарство, због већ
поменутих великих пашњака. Тренутно је на испаши 558 крава, 6.523 оваца, 43 козе, неколико коња, а од живине
углавном гуске.
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 старије 10 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
2014. године сведоче о застарелости исте. Од 103 прегледана комбајна сви су били старији од 15 година, а од 666
прегледана трактора сви су старији од 20 година. Модернизација механизације у наредном периоду је императив.
Опрема је у највећем броју случајева такође застарела. 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 2.880 газдинстава у општини на 2.265 газдинстава стално је запослено једно или два лица, на
553 газдинства стално је запослено 3-4 лица, на 16 газдинстава запослено је 5-6 лица, а само 5 газдинстава
запошљава 7 или више лица. Сезонске 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 1.737 управника.
1.1.11. СТРУКТУРА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
У општини Кањижа регистровано је 2.880 пољопривредних газдинстава, што чини 72% од укупног броја
домаћинстава. Регистрована газдинства располажу са 30.052 ha земљишта, и то: 498 са површином мањом од 1
ha, 468 са површином између 1 и 2 ha, 752 са површином између 2 и 5 ha, 538 са површином између 5 и 190 ha,
325 са површином између 10 и 20 ha, 108 са површином између 20 и 30 ha, 69 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.
1.1.12. ПРОИЗВОДЊА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА
Површине под поврћем, бостаном и јагодама износе 520 ha, под индустријским биљем на 2.582 ha, а под
житима и махунаркама укупно 17.566 ha. Највеће површине у Кањижи које се користе за ратарство су под
кукурузом, и то 9.741 ha, са приносом око 9 t/ha и под пшеницом на 6.181 ha, са приносом око 3 t/ha. У воћарској
производњи најзаступљенија је јабука на око 400 ha са приносом око 16 t/ha.
Што се тиче сточарства најзаступљеније је свињогојство, док живинарство карактерише тренд благог
повећања.
У општини Кањижа регистрована су 3 сертификована органска произвођача који газдују на површини
око 50 ha.
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.
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 11
земљорадничких задруга, али се не може се 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
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закупљеног земљишта. Основни проблем у развоју задругарства је непостојање закона о задругама који би
успоставио принципе модерног задругарства, али и коначно решио питање задружне имовине.
У општини постоји 11 пољопривредних удружења која су се чланови Аграрне Уније општине Кањижа,
али делују и појединачно, свако у свом кругу деловања. Аграрна унија има веома добру сарадњу са локалном
самоуправом и помаже пољопривредницима у добијању свих неопходних информација до значаја за њихов рад.
1.1.14. ТРАНСФЕР ЗНАЊА И ИНФОРМАЦИЈА
Током зимских месеци локална самоуправа је у сарадњи са удружењима, ПСС и другим актерима
организовала семинаре и обуке на тему унапређења пољопривреде. Главне теме семинара и обуке одредила су
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 саветодавци за рурални развој у великој мери доприносе информисању пољопривредника.
1.2. ВРСТЕ (СТРУКТУРА) МЕРА И ПЛАНИРАНИ ИЗНОСИ

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
Табела 1.2.1. Планиране мере директних плаћања

Редни
број

Назив мере

Шифра
мере

Планирани
буџет за
меру
(укупан износ
по мери у
РСД)

1.

Регреси

100.1

2 000 000

2.

Кредитна подршка
УКУПНО

100.2

1 300 000
3 300 000

Износ
подстицаја
по јединици
мере
(апсолутни
износ у РСД)

Износ
подстицаја
по
кориснику
(%)
(нпр. 30%,
50%, 80%)
10%,
100%
50%

Максимални
износ подршке
по кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)
50.000,
15.000
50 000

Табела 1.2.2. Планиране мере руралног развоја

Редни
број

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Назив мере

Инвестиције у физичка средства
пољопривредних газдинстава
Инвестиције за прераду и маркетинг
пољопривредних и рибарских
производа
Обнављање пољопривредног
производног потенцијала
нарушеногелементарним
непогодама и катастрофалним
догађајима и увођење одговарајућих
превентивних активности
Органска производња
Одрживо коришћење шумских
ресурса
Инвестиције за унапређењеи развој
руралне инфраструктуре и услуга
Економске активности у смислу
додавања вредности
пољопривредним производима као

Шифра
мере

101
103

104

201.3.
201.2.

301

304

Максимални
износ
подршке по
кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

Планирани
буџет за меру
(укупан износ
по мери у РСД)

Износ
подстицаја по
кориснику
(%)
(нпр. 30%,
50%, 80%)

6 450 000

80%

600 000

80%

120 000

1 500 000

80 %

50 000

1077 000

80%-100%

30 000-200000

200 000

100%

623 000

100%

50 000

100 000

100%

65 000
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65 000

10 850 000

Табела 1.2.3. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања и у оквиру мера руралног
развоја

Редни
број

1.
2.

Назив мере

Шифра
мере

Планирани
буџет за меру
(укупан износ
по мери у РСД)

601

1 200 000

Трошкови уништавања лешева
животиња
Суфинансирање закупа
пијачњег простора
УКУПНО

602

Износ
подстицаја по
кориснику (%)
(нпр. 30%, 50%,
80%)

Максимални
износ подршке
по кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

100%

32 000

150 000

10%

1 350 000

Табеларни приказ планираних финансијских средстава АП/ЈЛС
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

/

Планирана средства за директна плаћања

3 300 000

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја

10 850 000

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних
плаћања и у оквиру мера руралног развоја

1 350 000

1.3. Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике након примене Програма
Корисници мера подршки су регистровани пољопривредни произвођачи, удружења грађана и задруге.
Циљ наведених мера подршке из овог програма јесте повећати број пољопривредних осигурања, повећати број
сточара, односно проширити постојећи сточни фонд на територији општине Кањижа. Ове мере олакшавају и
поступак уматичења животиња.
Мере подршке које се односе на набавку опреме и машина имају пре свега за циљ унапређење
машинског парка у општини, обнављање опреме, као и развој малих пољопривредних газдинстава. Предност ће
имати удружења и задруге које ће кроз подршку обезбедити развој већег броја газдинстава.
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.
1.4. 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
вршиће се путем локалних медија, трибина и директним информисањем пољопривредних удружења.
1.5. Мониторинг и евалуација/надзор реализације
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Имајући у виду број грла у општини, опремљеност газдинстава, у смислу машинског парка и опреме, као
и ниво удруживања пољопривредника у задруге или 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 одговоре на потребе пољопривредника дефинисане стратегијом развоја општине
Кањижа. Анализом ефеката спроведених мера утврдиће се да ли је и колико повећан сточни фонд, колико је и
какве опреме и машина обновљено или купљено и колико газдинстава их користи.

II ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА
3.Опис мера
3.1. НАЗИВ И ШИФРА МЕРЕ: Регреси

100.1

3.1.1. Образложење
У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/13 и
142/14), АП и ЈЛС могу да утврђују мере које се односе на директна плаћања за премију осигурања за усеве,
плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње, као и регресе за репродуктивни материјал и то за
вештачко осемењавање. Ова мера је у складу са националном Стратегијом пољопривреде и руралног развоја
Републике Србије за период 2014–2024. Године. На територији општине Кањижа у делу пограничног појаса
имамо учесталу појаву града, а пошто се већина воћњака налази у овом појасу пољопривредници осигуравају
своје засаде. Од кључне је важности да пољопривредници препознају потребу за разним врстама осигурања, те је
стога важно субвенционисати пољопривредна осигурања. У општини Кањижа ова мера присутна је трећу годину
заредом и сваке године има све више заинтересованих.
Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) је мера подршке која се у нашој општини
примењивала пре две године и била је максимално искоришћена. Велика стратешка снага и потенцијал наше
општине јесте развој сточарства и повећање сточног фонда. У том циљу планирамо низ мера подршке од којих је
једна управо регресирање репродуктивног материјала.
3.1.2. Циљеви мере
Реализација ове мере позитивно утиче на економски и социјални развој руралне средине:
− подизање конкурентности производње и стварање тржишно одрживог произвођача;
− обезбеђивање услова за уравнотежен развој говедарства;
− боље коришћење расположивих ресурса;
− јачање вертикалне интеграције у производњи млека и меса;
− подизање стандарда живота у руралној средини и пољопривредних произвођача кроз повећање и
стабилност дохотка пољопривредних газдинстава.
3.1.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој Републике Србије (НПРР)
Није применљиво обзиром да није усвојен НПРР.
3.1.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници мере директних плаћања су регистровани пољопривредни произвођачи.
3.1.5. Економска одрживост
За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о економској одрживости
улагања.
3.1.6. Општи критеријуми за кориснике
Општи критеријуми за кориснике по овој мери:
- корисник има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних
газдинстава, са активним статусом и са пребивалиштем и производњом на територији општине
Кањижа,
- потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;
- корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним из
средстава буџета општине Кањижа.
3.1.7. Специфични критеријуми
За реализацију ове мере корисник је у обавези да испуни само опште критеријуме.
3.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере

Број: 9.

21.05.2015.
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инвестиције
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Назив инвестиције

100.1.1

Регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и
животиње

100.1.2

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)

3.1.9. Критеријуми селекције
Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се средства одобравају по
редоследу пријема потпуних захтева до утрошка средстава.
3.1.10. Интензитет помоћи
Износ регреса за полисе осигурања од штета на усевима, плодовима, вишегодишњим засадима,
расадницима и животињама износи 10% вредности полисе осигурања.
Износ регреса за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање говеда) је до 2.000,00 динара по
приполодном грлу у периоду од 01.01. до 30.10. 2015. године, односно до максималог износа од 15.000 дин по
кориснику.
3.1.11. Индикатори/показатељи
Редни
број

Назив показатеља

1.

величина осигураних површина у ha од штета на усевима,
засадима, расадницима

плодовима, вишегодишњим

2.

број осигураних грла

3.

укупан број подржаних газдинстава за регрес премије осигурања за усеве, плодове,
вишегодишње засаде, расаднике и животиње

4.

укупан број подржаних газдинстава за регрес за репродуктивни материјал (вештачко
осемењавање)

3.1.12. Административна процедура
Мера ће бити спроведена од стране локалне самоуправе. Инвестиције које ће се финасирати у оквиру ове
мере биће 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 су документоване на детаљним
формуларима чек листи.
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 на основу критеријума рангирања. У случају када постоји више пројеката са истим
бројем бодова према критеријумима за рангирање, предност има пројекат са ранијим датумом подношења
потпуног захтева. У случају када је поднет мањи број захтева који испуњава услове и који су прихватљиви од
расположивих средстава за подршку, ранг листа неће бити креирана.
3.2. НАЗИВ И ШИФРА МЕРЕ: Кредитна подршка
3.2.1. Образложење

100.2.
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У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, јединице локалне самоуправе
(„Сл. гласник РС“, бр. 10/13 и 142/14) могу да утврђују мере које се односе на директна плаћања у виду кредитне
подршке. Кредитна подршка ће се реализовати суфинансирањем камата за пољопривредне кредите.
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.
Констатни извори финансирања су не само предуслов за повећање производње, већ и за одржавање постојећег
нивоа производње. Свако комерцијално пољопривредно газдинство које жели успешно да послује,
пољопривредни кредит види као могућност обезбеђења готовог новца и повећања профита. Међутим, тренутно
банке не препознају мала и средња газдинства, која доминирају на територији наше општине, као озбиљне
клијенте, већ као клијенте са већим степеном ризика, пре свега због чињенице што се већи део пословања
газдинства не одвија преко рачуна. Поред високих каматних стопа јавља се и неусклађеност рокова отплате са
роковима прилива средстава на пољопривредним газдинствима и неусклађеност грејс периода са врстом
производње, односно инвестицијом. Додатни проблем је и начин обезбеђења кредита, јер су хипотеке на
објектима у руралним подручјима често неприхватљиво средство обезбеђења.
Ова мера је у складу и националном и локалном аграрном политиком.
Кредитна подршка путем суфинансирања камате за пољопривредне кредите представља меру којом се
пољопривредним газдинствима омогућава лакши приступ коришћењу кредита код пословних банака и фондова
и на тај начин се стварају повољнији економски услови за обезбеђење неопходних импута за постојећу
производњу и за инвестиционе активности за започињање и унапређење пољопривредне производње.
3.2.2. Циљеви мере
Позитиван утицај на стабилност дохотка пољопривредних газдинстава и раст конкурентности уз
прилагођавање захтевима тржишта, повећање дохотка на пољопривредним газдинствима су општи циљеви ове
мере, а модернизација производње и унапређивање квалитета производа са могућношћу укључивања у шеме
квалитета (заштита географских ознака итд.), повећање површине под засадима и другим културама, повећање
сточног фонда, представљају специфичне циљеве.
3.2.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој
Није применљиво обзиром да није усвојен НПРР.
3.2.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници мере су физичка лица – носиоци регистрованог пољопривредног газдинства.
3.2.5. Економска одрживост
За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о економској одрживости
улагања.
3.2.6. Општи критеријуми за кориснике
Општи критеријуми за коришћење средстава по овој мери су:
- корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар
пољопривредних газдинстава, са активним статусом;
- корисник 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 мора да приложи потврду да нема заостала дуговања на име пореза на имовину према
општини Кањижа.
3.2.7. Специфични критеријуми
Нема специфичних критеријума.
3.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра

Назив инвестиције

100.2.1

суфинансирање камата за пољопривредне кредите

3.2.9. 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.
3.2.10.

Интензитет помоћи
Интензитет помоћи је 50% од укупне камате плаћене приликом плаћања ануитета.

3.2.11. Индикатори - показатељи
Редни
број
1.

Назив показатеља
број корисника кредитних линија са суфинансираном каматом

3.2.12. Административна процедура
Мера ће бити спроведена од стране локалне самоуправе. Инвестиције које ће се финасирати 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 су документоване на детаљним
формуларима чек листи.
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, ранг-листа ће
бити формирана на основу критеријума рангирања. У случају када постоји више пројеката са истим бројем
бодова према критеријумима за рангирање, предност добија онај са ранијим датумом подношења потпуног
захтева. У случају када је поднет мањи број захтева који испуњава услове и који су прихватљиви од
расположивих средстава за подршку, ранг листа неће бити креирана.
3.3. НАЗИВ И ШИФРА МЕРЕ: Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава

101.

3.3.1. Образложење
Техничко-технолошка опремљеност пољопривредног сектора захтева значајније инвестиције у
модернизацију производње пољопривредних газдинстава, као и опрему, технологију и јачање производног
ланца. У складу са актуелном Стратегијом пољопривреде и руралног развоја Републике Србије највећи део
буџетских средстава је управо намењен расту конкурентности. Мера инвестиције у материјална средства
пољопривредних газдинстава подржава мала и средња пољопривредна газдинства, као и пољопривредна
удружења и задруге у циљу унапређења квалитета и процеса производње, продуктивности, конкурентности као
и технолошког оспособљавања газдинстава.
Преглед по секторима:
Сектор: Месо
Сектор сточарства карактерише мали број товних фарми и велики број релативно малих мешовитих
газдинстава која производе млеко и месо. Постојеће стање у сектору указује на пад сточарске производње.
Сектором доминира велики број газдинстава са ниским интензитетом производње чији је циљ унапређење и
побољшање квалитета сточарских производа, специјализација у производњи меса са фокусом на гајење свиња,
говеда и оваца, као и побољшање продуктивности. Природан простор за унапређење овчарства у општини је дат
због пространих квалитетних пашњака и потребе за квалитетним проширењем сточног фонда.
Сектор: Остали усеви (житарице, уљарице, шећерна репа)
Техничка опремљеност пољопривредних газдинстава у општини није на задовољавајућем нивоу,
нарочито ако се пореди са земљама ЕУ. Може се рећи да је техничка опремљеност газдинства, односно
механизација која се користи у ратарству застарела, посебно у области заштите животне средине. Машине и
механизација су застареле. У складу са горе наведеним проблемима, постоји потреба да се мерама из овог
сектора утиче на побољшање агро-технологије, као и модернизацију машиског парка.
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Сектор: Пчеларство
Пчеларство представља малу, али изузетно атрактивну пољопривредну делатност, која последњих
година почиње да се тржишно усмерава у правцу прихватања услова и стандарда ЕУ. Удружење пчелара које
окупља велики број произвођача меда пружа својим члановима подршку у смислу едукације и ветеринарских
трошкова, али исто тако помаже у пласману пчелињих производа. Засада је опрема која се користи у
производном процесу застарела и не одговара ЕУ стандардима. Мерама подршке овог сектора пружа се прилика
обнављања опреме за производњу меда.
3.3.2. Циљеви мере
Општи циљеви: стабилност дохотка пољопривредних газдинстава, повећање производње, побољшање
продуктивности и квалитета производа, смањење трошкова производње, унапређење техничко-технолошке
опремљености; одрживо управљања ресурсима и заштите животне средине; раст конкурентности уз
прилагођавање захтевима домаћег и иностраног тржишта; усклађивање са правилима ЕУ, њеним стандардима,
политикама и праксама.
Специфични циљеви по секторима:
Сектор: Месо
Повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње меса на малим и средњим
газдинствима (овце).
Сектор: Остали усеви (житарице, уљарице, шећерна репа)
Унапређење механизације на малим и средњим газдинставима, раст производње житарица и
индустријског биља.
Сектор: Пчеларство
Повећање производње пчеларских производа, повећање прихода у домаћинствима која се баве
пчеларском производњом, повећање степена запослености у сектору.
3.3.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој
Није применљиво обзиром да није усвоје НПРР.
3.3.4. Крајњи корисници
- Крајњи корисници мере су физичка лица – носиоци регистрованог пољопривредног газдинства.
- Удружења грађана и задруге
3.3.5. 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.
3.3.6. Општи критеријуми за кориснике
− потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;
− корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним од стране
локалне самоуправе;
− не сме да отуђи предмет инвестиције за коју је остварио подстицаје у року од пет година од дана исплате
подстицаја и да се у том периоду предмет наменски користи;
− инвестиције реализоване у текућој календарској години могу се сматрати прихватљивим за надокнаду
трошкова.
− корисник мора да приложи потврду да нема заостала дуговања на име пореза на имовину према
општини Кањижа.
− За физичка лица-да је уписано у регистар пољопривредних газдинстава, а за правна лица – да је уписан у
АПР. Доставити фотокопију датих докумената.
3.3.7. Специфични критеријуми
Сектор 1: Месо
Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства са 10-149 оваца или коза са територије општине
Кањижа.
Сектор 2: Остали усеви (житарице, уљарице, шећерна репа)
Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која имају до 5 ha земљишта под усевима или
удружења или задруге које изјавом потенцијалних корисника инвестиције доказују да ће је користити најмање 3
корисника са територије општине Кањижа
Сектор 3: Пчеларство
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Прихватљиви корисници су пчелари са територије општине Кањижа или пчеларска удружења која
изјавом потенцијалних корисника инвестиције доказују да ће је користити најмање 3 корисника са територије
општине Кањижа
3.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвестиције
Сектор
Месо
Сектор воће,
грожђе , поврће

Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере

101.2.1.

набавка квалитетних говеда, оваца, коза и свиња

101.3.2.

Набавка воћарско-виноградарских трактора до 100 kW, риголера,
подривача и машина за резидбу, тарупирање и бербу

101.4.3.

набавка прикључних машина за жетву и бербу

101.4.4.

набавка машина за обраду земљишта

101.4.5

Набавка сејалица

101.4.6.

Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести,
штеточина и корова

101.5.2.

набавка опреме за пчеларство

Сектор остали
усеви

Сектор
Пчеларство

3.3.9. Критеријуми селекције
3.3.10. Интензитет помоћи
Интезитет помоћи је 100%. Мером је предвиђен максимални износ средстава од 6.450.000 динара за
набавку квалитетних оваца.
За набавку прикључних машина и машина за обраду земљишта суфинансираће се 50% од укупног износа
инвестиције, док ће у случају опреме за пчеларство проценат суфинансирања бити 60% од укупне инвестиције.
3.3.11. Индикатори – показатељи
Редни
број

Назив показатеља

1

укупан број подржаних пројеката

2

број газдинстава која су модернизовала производњу

3

укупан број уматучених оваца од наредне године

4

укупна инвестиција у материјална средства

3.3.12. Административна процедура
Мера ће бити спроведена од стране локалне самоуправе. Инвестиције које ће се финасирати 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
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на време и да ли су услови за одобравање захтева испуњени. Провере су документоване на детаљним
формуларима чек листи.
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, ранг-листа ће
бити формирана на основу критеријума рангирања. У случају када постоји више пројеката са истим бројем
бодова према критеријумима за рангирање, предност добија онај са ранијим датумом подношења потпуног
захтева. У случају када је поднет мањи број захтева који испуњава услове и који су прихватљиви од
расположивих средстава за подршку, ранг листа неће бити креирана.
Подносиоци захтева за подстицаје у оквиру Програма су у обавези да доставе своје захтеве са другим траженим
документима органу локалне самоуправе.
3.4. НАЗИВ И ШИФРА МЕРЕ: Инвестиције за прераду и маркетинг пољопривредних и рибарских
производа 103.
3.4.1. Образложење
Технолошка опремљеност сточарског сектора захтева значајније инвестиције у модернизацију
производње пољопривредних газдинстава, као и опрему. Да бисмо и мале сточарске капацитете који су усмерени
ка производнји млека, успели унапредити потребно је најпре едукативати дотичне сточаре.
Мера инвестиције за прераду и маркетинг пољопривредних производа подржава мала и средња
пољопривредна газдинств- сточаре у циљу унапређења квалитета и процеса производње, продуктивности,
конкурентности као и технолошког оспособљавања газдинстава.
Сектор: Млеко и маркетинг
Сектором доминирају мали проивођачи, одрживе и делимично одрживе фарме, док општи проблем
предствља низак ниво квалитета произведеног млека што доводи до непрофитабилног пословања произвођача.
Велики проценат сировог млека испорученог млекарама још не испуњава стандарде ЕУ. На места преузимања
млека у базене за сакупљање млека многи мали произвођачи односе своје млеко које често није одговаријућег
квалитета. Овакво млеко се тешко или никако неможе предати у млекаре. Важно је проверити квалитет млека
пре сипања у базен како једна мала количина млека лошег квалитета неби угрозила квалитет веће количине
млека у басену. Побољшање услова за прераду и паковање млечних производа као и пружање могућности
мобилних мини лабораторијских уређаја уз интензивне едукативне активности знатно ће унапредити овај
сектор.
3.4.2 Циљеви мере
Општи циљеви: Стабилност дохотка пољопривредних газдинстава, повећање производње, побољшање
продуктивности и квалитета производа, смањење трошкова производње; унапређење техничко-технолошке
опремљености; одрживо управљања ресурсима и заштите животне средине; раст конкурентности уз
прилагођавање захтевима домаћег и иностраног тржишта; усклађивање са правилима ЕУ, њеним стандардима,
политикама и праксама
Сектор: Млеко и маркетинг
Повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње млека путем циљаних инвестиција
на малим и средњим газдинствима; повећање квалитета млека, нарочито у микробиолошком погледу (смањење
броја бактерија и соматских ћелија), усвајање добре пољопривредне праксе, као и прилагођавање производа
захтевима савременог тржишта;
3.4.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој
Није примењиво обзиром да није усвојен НПРР
3.4.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници су активна регистрована пољопривредна газдинства – физичка лица и удружења
грађана или задруге.
3.4.5. 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.
3.4.6. Општи критеријуми за кориснике
− потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;
− корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним од стране
локалне самоуправе;
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корисник не сме да отуђи предмет инвестиције за коју је остварио подстицаје у року од пет година од
дана исплате подстицаја и да се у том периоду предмет наменски користи;
инвестиције реализоване у текућој календарској години могу се сматрати прихватљивим за надокнаду
трошкова.
корисник мора да приложи потврду да нема заостала дуговања пореза на имовину према општини
Кањижа

3.4.7. Специфични критеријуми
Сектор 1: Млеко
Прихватљиви корисници су:
- регистрована пољопривредна газдинства
3.4.8. Листа инвестиција у оквиру мере

Сектор:
Млеко и
маркетинг

Шифра
инвестиције

Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере

103.1.3.

Набавка нове опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење и
паковање млека и производа од млека

3.4.9. Критеријуми селекције
3.4.10. Интензитет помоћи
Интезитет помоћи је 80%. Мером је предвиђен максималан износ средстава од 120.000 динара по
кориснику.
3.4.11. Индикатори - показатељи
Редни
број

Назив показатеља

1

Укупан број подржаних пројеката

2

Број газдинстава која су модернизовала производњу

3

Укупан број корисника пројекта

3.4.12. Административна процедура
Мера ће бити спроведена од стране локалне самоуправе. Инвестиције које ће се финасирати 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 су документоване на детаљним
формуларима чек листи.
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, ранг-листа ће
бити формирана на основу критеријума рангирања. У случају када постоји више пројеката са истим бројем
бодова према критеријумима за рангирање, предност добија онај са ранијим датумом подношења потпуног
захтева. У случају када је поднет мањи број захтева који испуњава услове и који су прихватљиви од
расположивих средстава за подршку, ранг листа неће бити креирана.
Подносиоци захтева за подстицаје у оквиру Програма су у обавези да доставе своје захтеве са другим траженим
документима органу локалне самоуправе.
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3.5. НАЗИВ И ШИФРА МЕРЕ:
Обнављање пољопривредног производног потенцијала нарушеног
елементарним непогодама и катастрофалним догађајима и увођење одговарајућих превентивних
активности 104
3.5.1. Образложење
Због проблема унутрашњих вода претежно на ритским површинама који су се јавили у 2014-2015.
години и штете које су задесиле пољопривредне произвођаче приступило се озбиљној анализи узрока настале
ситуације, пошто су штете на поплављеним површинама имале каратер елементарне непогоде. Један од главних
узрока настале ситуације јесте појава плужног ђона који је присутан на том терену. Због наведеног је потребно
предузети активности подривања пољопривредног земљишта, како би се у наредном периоду избегле сличне
ситуације и ублажили проблеми ове врсте.
3.5.2. Циљеви мере
Циљ мере је обнова пољопривредног земљишта и производног отенцијала у општини Кањижа.
3.5.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој
Није примењиво обзиром да није усвојен НПРР
3.5.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници су активна:
- регистрована пољопривредна газдинства – физичка лица (укључујући предузетнике) и
- физича лица која на својим парцелама желе да изврше подривање на територији општине Кањижа на
подручју које је било погођено поплавама у 2014 – 2015. години
3.5.5 Економска одрживост
Подносилац захтева не мора да поднесе никакву дикументацију која би доказивала одрживост, јер се
одрживост мере подразумева.
3.5.6. Општи критеријуми за кориснике
− потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;
− корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним од стране
локалне самоуправе
− корисник мора да приложи потврду да нема заостала дуговања пореза на имовину према општини
Кањижа
3.5.7. Специфични критеријуми
Лице које се пријави за остваривање права на субвенцију, мора претходно да пријави штету месној
заједници на чијој територији има пребивалиште.
3.5.8. Листа инвестиција у оквиру мере

Шифра

Назив инвестиције

104.2

Улагања у обнову пољопривредног земљишта и производног потенцијала
нарушеног елементарним непогодама, неповољним климатским приликама и
катастрофалним догађајима

3.5.9. Критеријуми селекције
3.5.10. Интензитет помоћи
Интезитет помоћи је 80%. Мером је предвиђен максималан износ средстава од 1.500.000,00 динара.
3.5.11. Индикатори - показатељи
Редни
број

Назив показатеља
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1

Укупан број подржаних пројеката

2

Укупна дубоко узорана површина
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3.5.12. Административна процедура
Мера ће бити спроведена од стране локалне самоуправе. Инвестиције које ће се финасирати 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 су документоване на детаљним
формуларима чек листи.
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, ранг-листа ће
бити формирана на основу критеријума рангирања. У случају када постоји више пројеката са истим бројем
бодова према критеријумима за рангирање, предност добија онај са ранијим датумом подношења потпуног
захтева. У случају када је поднет мањи број захтева који испуњава услове и који су прихватљиви од
расположивих средстава за подршку, ранг листа неће бити креирана.
3.6. Назив мере: Одрживо коришћење шумских ресурса
Шифра мере 201.2
3.6.1. Образложење
Пошумљеност општине Кањижа као и пошумљеност Покрајине Војводине није на задовољавајућем
нивоу. Да би се покривеност шумским површинама повећала потребно је стимулисати овај сектор, а све
то у циљу ублажавања неповољних утицаја климатских промена односно са циљем смањења истих.
Уколико се субвенционише процес пошумљавања може се очекивати повећање шумских површина.
3.6.2. Циљеви мере
Циљ мере је повећање шумских површина у општини Кањижа. Повећањем пошумљености би се
променила микроклима појединих региона у позитивном смеру . Важан аспект ове мере је борба против
климатских промена које су последњих година осетно присутне са свим својим утицајима.
3.6.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој
Није примењиво обзиром да није усвојен НПРР
3.6.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници су активна:
- физича лица
3.6.5. Економска одрживост
Подносилац немора да поднесе никакву дикументацију која би доказивала одрживост, јер се она сама
подразумева.
3.6.6. Општи критеријуми за кориснике
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- Потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;
- Корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним од стране
локалне самоуправе;
- корисник нема дуговања према општини на име пореза на имовину.

3.6.7. Специфични критеријуми
Нема специфичних критеријума
3.6.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Трошкови подизања засада, као и други неопходни трошкови повезани са подизањем засада (припрема плана
пошумљавања, испитивање земљишта, припрема земљишта и заштита и пренамена)
3.6.9. Критеријуми селекције
3.6.10. Интензитет помоћи
Интензитет помоћи за ову мери је 100% . Укупан износ за подршку је 200 000динара.
3.6.11. Индикатори - показатељи
Редни
број

Назив показатеља

1

Укупан број подржаних пројеката

2

Укупна површина под шумским засадима

3.6.12. Административна процедура
Мера ће бити спроведена од стране локалне самоуправе. Инвестиције које ће се финасирати 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 су документоване на детаљним формуларима чек
листи.
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, ранг-листа ће бити
формирана на основу критеријума рангирања. У случају када постоји више пројеката са истим бројем бодова
према критеријумима за рангирање, предност добија онај са ранијим датумом подношења потпуног захтева. У
случају када је поднет мањи број захтева који испуњава услове и који су прихватљиви од расположивих
средстава за подршку, ранг листа неће бити креирана.
3.7. НАЗИВ И ШИФРА МЕРЕ:

Органска производња

201.3.

3.7.1. Образложење
Загађеност тла, киселост тла и таложење тешких метала у тлу доводи до производње нездравих
намирница. Коришћење хемикалија све је учесталије у интензивној пољопривредној производњи, како
хербицида и пестицида, тако и вештачког ђубрива. Претерана употреба ових препарата негативно утиче на
квалитет тла, па самим тим и на квалитет подземних и надземних вода и уопште на квалитет животне средине.
Поред наведених негативних утицаја један од највећих проблема ипак представља директна опасност на људски
организам када се конзумирају намирнице произведене у овако загађеном тлу. На жалост засад не постоји
механизам уз помоћ кога би се купац могао уверити у квалитет производа.
Органска производња у општини Кањижа има своју перспективу, као што је то случај и у Републици
Србији, пошто је то значајна врста пољопривредне производње и игра значајну улогу у руралном развоју,
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односно као грана која упошљава велики број радне снаге и има конкурентност на иностраном тржишту, те мора
бити једна од основних стратешких грана како државе тако и наше општине. Мера унапређења органске
производње има за последицу одржавање квалитета земљишта, подземних вода и очување природних ресурса.
Главни проблеми са којима се сусрећу произвођачи органских производа су низак ниво субвенционисања ове
врсте производње и отежан пласман производа због високих цена.
3.7.2. Циљеви мере
Циљ ове мере је да се олакшају услови рада у периоду конверзије, како би што већи број
заинтересованих могао да се укључи у органску производњу, односно пружити подстицај произвођачима који
обрађују мање површине да се определе за органску производњу. Поред тога потребно је подржати и већ
сертификоване произвођаче како би своје производе лакше пласирали и тиме допринети даљем развоју њихове
производње.
Осим тога потребно је да се изврши процена потребе тржишта за органским производима. На основу детаљне
студије могуће је одредити и будуће правце и обим подршке органске производње.
3.7.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој
Није примењиво обзиром да није усвојен НПРР
3.7.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници су активна:
- регистрована пољопривредна газдинства – физичка лица органски произвођачи
- регистрована пољопривредна газдинства која желе да започну процес конверзије
- удржења грађана
3.7.5. 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.
3.7.6. Општи критеријуми за кориснике
− потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;
− корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним од стране
локалне самоуправе;
Удружење које се пријави на конкурс мора имати члана са адекватном школском спремом и стучном
оспособљеношћу за израду студије
3.7.7. Специфични критеријуми
Нема специфичних критеријума
3.7.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра

Назив инвестиције

201.3.2.

контрола и сертификација

201.3.3.

Друге инвестиције које се односе на органску производњу ,а део су свих осталих
мера руралног развоја

3.7.9. Критеријуми селекције
3.7.10. Интензитет помоћи
За ову меру су предвиђена укупна средства у износу од 1077.000 динара.
ПОДСТИЦАЈИ
СЕКТОР
%
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трошкови сертификације
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3.7.11. Индикатори – показатељи
Редни
број

Назив показатеља

1

укупан број подржаних пројеката

2

број газдинстава која су почели конверзију у својој производњи

3

Израђена студија исплативости органске производње.

3.7.12. Административна процедура
Мера ће бити спроведена од стране локалне самоуправе. Инвестиције које ће се финасирати 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 су документоване на детаљним
формуларима чек листи.
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, ранг-листа ће
бити формирана на основу критеријума рангирања. У случају када постоји више пројеката са истим бројем
бодова према критеријумима за рангирање, предност добија онај са ранијим датумом подношења потпуног
захтева. У случају када је поднет мањи број захтева који испуњава услове и који су прихватљиви од
расположивих средстава за подршку, ранг листа неће бити креирана.
3.8. НАЗИВ И ШИФРА МЕРЕ: Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга
301.
3.8.1. Образложење
Обнова и развој села није могућа без обнове руралне инфраструктуре. На жалост у току прошле године
било је више елементарних непогода. Велики проблеми настали су због количине падавина у 2014/2015. години,
услед чега су неасфалтирани сеоски путеви, као и многи атарски путеви деградирани у великој мери. Житељи
салаша су на многим местима одсечени од урбане средине, што се одражава и на процес пољоприведне
производње у великој мери. Због наведеног је потребна помоћ пољопривредним произвођачима у поправци
сеоских и атарских путева.
Житељима, који буду учествовали у акцији санације атарских путева, биће надокнађено потрошено гориво.
Приликом отпочињања радова лица која желе да се прохвате ове акције, пре отпочињања радова потребно је да
обавесте пољочувара општине Кањижа, који ће изаћи на лице места и утврдити стање датог пута, а након
извршења радова сачиниће запис о постојећој ситуацији.

3.8.2. Циљеви мере
Циљ мере је да допринесе лакшој приступачности грађана из руралних средина. Проблеми настали због
великих количина падавина довели до деградирања сеоских и земљаних путева као последицу имају отежан
приступ житеља салаша или појединих руралних подручја граду, што доводи до немогућности у обављању
свакодневних послова.
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3.8.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој
Није примењиво обзиром да није усвојен НПРР
3.8.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници су:
− грађани који живе на салашима односно у руралним подручјима, а који су због лошег пута одсечени од
града
3.8.5. Економска одрживост
Није потребно достављати доказе економске одрживости
3.8.6. Општи критеријуми за кориснике
Корисник мора имати пребивалиште на територији општине Кањижа.
3.8.7. Специфични критеријуми
Нема специфичних критеријума.
3.8.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра

Назив инвестиције

301.2.

инвестиције у израду, унапређење или проширење свих типова инфраструктуре
мањег обима, укључујући инвестиције у обновљиве изворе енергије

3.8.9. Критеријуми селекције
Међу пријављенима који поднели потпуну пријавну документацију средства ће се додељивати по редоследу
пристизања пријаве.
3.8.10. Интензитет помоћи
Субвенције које ће се додељивати у оквиру ове мере укупно износе 623.000 динара. Путем мере
финансираће се инвестиције у 100% а максимално до износа од 50.000 по кориснику.
3.8.11. Индикатори - показатељи
Редни
број

Назив показатеља

1

укупан број подржаних пројеката

2

број грађана који су индиректни корисници пројекта

3

дужина поправљених путева

3.8.12. Административна процедура
Мера ће бити спроведена од стране локалне самоуправе. Инвестиције које ће се финасирати 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 су документоване на детаљним
формуларима чек листи.
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, ранг-листа ће
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бити формирана на основу критеријума рангирања. У случају када постоји више пројеката са истим бројем
бодова према критеријумима за рангирање, предност добија онај са ранијим датумом подношења потпуног
захтева. У случају када је поднет мањи број захтева који испуњава услове и који су прихватљиви од
расположивих средстава за подршку, ранг листа неће бити креирана.
3.9. НАЗИВ И ШИФРА МЕРЕ: Економске активности у смислу додавања вредности пољопривредним
производима као и увођење и сертификација система безбедности и квалитета хране 304
3.9.1. Образложење
У циљу препознатљивости производа локалних произвођача, као и већих могућности пласмана потребно
је производу додати вредност. Ова додатна вредност јесте снабдевање производа јединственим знаком или
брендом који ће пољопривредника и његову робу учинити препознатљивом. Уз добру маркетиншку подршку
ових производа, обезбеђује се повећана могућност пласмана истих. Додавање вредности производима јесте једна
од перспектива за развој малих пољопривредних произвођача. Прихватају се трошкови регистрације бренда код
Завода за интелектуалну својину.
3.9.2. Циљеви мере
Општи циљеви: стабилност дохотка пољопривредних газдинстава; повећање производње, побољшање
продуктивности и квалитета производа, препознатљивост производа произвођача из општине Кањижа,
побољшани квалитет производа као резултат природног процеса задовољавања потреба становништва.
3.9.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој
Није примењиво обзиром да није усвојен НПРР
3.9.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници су активна:
− регистрована пољопривредна газдинства – физичка лица (укључујући предузетнике)
− удружења или задруге
3.9.5. Економска одрживост
Није потребно достављати бизнис план уз пријаву
3.9.6. Општи критеријуми за кориснике
Корисници средстава морају имати пребивалиште у општини Кањижа.
3.9.7. Специфични критеријуми
Нема специфичних критеријума за пријаву.
3.9.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра

304.1.

Назив инвестиције

подршка брендирању производа и региона

3.9.9. Критеријуми селекције
Нема посебних критеријума селекције.
3.9.10. Интензитет помоћи
Интезитет помоћи је 100%. Мером је предвиђен укупан износ средстава од 100.000 динара. За подршку
брендирању производа и регистрационих трошкова код Завода за интелектуалну својину, предвиђа се
финансирање трошкова у висини од 100%, а максимално до 65 000 динара по кориснику.
3.9.11. Индикатори - показатељи
Редни
број

Назив показатеља
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3.9.12. Административна процедура
Мера ће бити спроведена од стране локалне самоуправе. Инвестиције које ће се финасирати 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 су документоване на детаљним
формуларима чек листи.
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, ранг-листа ће
бити формирана на основу критеријума рангирања. У случају када постоји више пројеката са истим бројем
бодова према критеријумима за рангирање, предност добија онај са ранијим датумом подношења потпуног
захтева. У случају када је поднет мањи број захтева који испуњава услове и који су прихватљиви од
расположивих средстава за подршку, ранг листа неће бити креирана.
3.10. НАЗИВ И ШИФРА МЕРЕ: Трансфер знања и развој саветодавства - унапређење обука у области
пољопривреде и руралног развоја
305.
3.10.1. Образложење
Креирање и трансфер знања у области пољопривреде одвија се кроз систем формалног и неформалног
образовања као и путем различитих врста обука организованих од стране образовних и научноистраживачких
институција, пољопривредне саветодавне и стручне службе, приватних компанија, пројектних јединица и медија.
Ова мера унапређује креирање нових знања у складу са стварним потребама крајњих корисника, имплементацију
постојећих знања и трансфер знања међусобним повезивањем креатора знања и њиховим повезивањем са
пољопривредним произвођачима, малим и средњим предузећима и другим актерима руралне заједнице. Такође,
ова мера је усмерена на развој капацитета пољопривредне, саветодавне и стручне службе, односно модернизацију
физичких ресурса и јачања компетенције запослених у смислу постизања квалитета и ефикасности понуђеног
савета крајњим корисницима, тј. свим оним којим пољопривредна саветодавна и стручна служба пружа савете и
информације од значаја за живот и рад у руралним срединама.
3.10.2. Циљеви мере
− успостављање или унапређење ефикасних оперативних система за имплементацију постојећег, креирање
новог знања и његов трансфер;
− повећање доступности и квалитета знања, унапређење социјалне и економске инклузије малих и
средњих газдинстава и микропредузећа у руралним срединама;
− одрживи развој, заштита ресурса, побољшање биодиверзитета и смањење миграције становништва;
− успостављање или унапређење ефикасних оперативних система за имплементацију постојећег, креирање
новог знања и његов трансфер.
3.10.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој
Није примењиво обзиром да није усвојен НПРР
3.10.4. Крајњи корисници
Крајњи корисник је општина Кањижа
3.10.5. Економска одрживост
Није потребно поднети документ о економској оправданости улагања
3.10.6. Општи критеријуми за кориснике
-
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3.10.7. Специфични критеријуми
Нема специфичних критеријума.
3.10.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра

305.2.

Назив инвестиције

информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања

3.10.9. Критеријуми селекције
Нема критеријума селекције већ се средства додељују по редоследу пристизања пријаве.
3.10.10. Интензитет помоћи
Интезитет помоћи је 100%.
3.10.11. Индикатори - показатељи
Редни
број

Назив показатеља

1

укупан број подржаних путовања

2

број произвођача који су учествовали на стручним путовањима

3.10.12. Административна процедура
Мера ће бити спроведена од стране локалне самоуправе. Инвестиције које ће се финасирати 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 су документоване на детаљним
формуларима чек листи.
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, ранг-листа ће
бити формирана на основу критеријума рангирања. У случају када постоји више пројеката са истим бројем
бодова према критеријумима за рангирање, предност добија онај са ранијим датумом подношења потпуног
захтева. У случају када је поднет мањи број захтева који испуњава услове и који су прихватљиви од
расположивих средстава за подршку, ранг листа неће бити креирана.
Подносиоци захтева за подстицаје у оквиру Програма су у обавези да доставе своје захтеве са другим
траженим документима органу локалне самоуправе.
3.11. НАЗИВ И ШИФРА МЕРЕ: Остале мере подршке- суфинансирање трошкова нешкодљивог уклањања
лешева животињског порекла
601
3.11.1. Образложење
На основу упутсва надлежног министарства о нешкодљивом уклањању лешева животињског порекла (за
говеда) пољопривредним произвођачима наметнут је трошак који често не могу да покрију из сопствених
средстава, поред штете коју им представља и сам губитак животиње.
3.11.2. Циљеви мере
Циљ мере је пружање помоћи сточарима који се баве говедарством и очување сточног фонда.
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3.11.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој
Није примењиво обзиром да није усвојен НПРР
3.11.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници су пољопривредна газдинства која се баве говедарством.
3.11.5. Економска одрживост
Подносиоц пријаве није у обавези да приложи документ о економској одрживости.
3.11.6. Општи критеријуми за кориснике
− корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним од стране
локалне самоуправе
− корисник мора да приложи потврду да нема заостала дуговања пореза на имовину према општини
Кањижа
3.11.7. Специфични критеријуми
Нема специфичних критеријума пријаве.
3.11.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Инвестиција се не налази на списку инвестиција. Прихватљив трошак је трошак нешкодљивог уклањања
леша животињског порекла.
3.11.9. Критеријуми селекције
Нема посебних критеријума селекције.
3.11.10. Интензитет помоћи
Субвенције које ће се додељивати у оквиру ове мере укупно износе 1.200.000 динара. Путем мере
суфинансираће се трошкови у 100%, а максималан износ по кориснику је 32.000 динара.
3.11.11. Индикатори - показатељи
Редни
број
1

Назив показатеља
укупан број подржаних пројеката

3.11.12. Административна процедура
Мера ће бити спроведена од стране локалне самоуправе. Инвестиције које ће се финасирати 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 су документоване на детаљним
формуларима чек листи.
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, ранг-листа ће
бити формирана на основу критеријума рангирања. У случају када постоји више пројеката са истим бројем
бодова према критеријумима за рангирање, предност добија онај са ранијим датумом подношења потпуног
захтева. У случају када је поднет мањи број захтева који испуњава услове и који су прихватљиви од
расположивих средстава за подршку, ранг листа неће бити креирана.
Подносиоци захтева за подстицаје у оквиру Програма су у обавези да доставе своје захтеве са другим
траженим документима органу локалне самоуправе
3.12. Суфинансирање закупа пијачњег простора
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21.05.2015.

СТРАНА 130. OLDAL

2015.05.21.

9. szám

Шифра: 602.
3.12.1. Образложење
У општини Кањижа релативно је велик број повртара и воћара који своје производе продају на градској пијаци у
Кањижи. Неки од њих и неносе своју робу на друге пијаце у околини, тако да им је једини приход који имају
остварен управо путем локалне продаје.
Сматрамо да у повртарству има перспективе за оне пољопривредне произвођаче који који располажу са малом
површином земљишта. На тим малим парцелама , не исплати се производити други усев ,али поцрће или воће,
нарочито ако има додатну вредност , може донети приход пољопривреднику од кога може пристојно живети.
Кроз ову меру финансираће се део трошкова закупа пијачњег простора произвођачима општине Кањижа.
3.12.2 Циљеви мере
Циљ мере је олакшати могућност присутности на локалним пијачним тезгама кроз покривање дела трошкова
годишњег пијачног простора.
3.12.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој
Није примењиво обзиром да није усвојен НПРР
3.12.4. Крајњи корисници
-

Регистрована пољопривредна газдинства- физичка лица

3.12.5. Економска одрживост
Подносилац немора да поднесе никакву документацију која би доказивала одрживост, јер се она сама
подразумева.
3.12.6. Општи критеријуми за кориснике
- корисник нема дуговања према општини на име пореза на имовину.
3.12.7. Специфични критеријуми
Корисник је члан удружења које окупља повртаре и воћаре општине Кањижа или има право коришћења бренда
или жига.
3.12.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Не постоји листа инвестиција
3.12.9. Критеријуми селекције
Нема критеријума селекције. Исплата се врши оним апликантима који су уредно доставили пријаву са пратећом
документацијом по редоследу пристизања пријава.
3.12.10

Интензитет помоћи

Овом мером се суфинансира 10 % укупног износа годишњег закупа пијачног простора. Укупан износ предвиђен
за финансирање ове мере је 150 000 дин.
3.12.11. Индикатори - показатељи
Редни
број
1

Назив показатеља
Укупан број подржаних пољопривредника

У наредним годинама може да се очекује већи број закупаца пијачних тезги, али тај индикатор ће моћи да се
мери следећих годинна.
3.12.12. Административна процедура
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Мера ће бити спроведена од стране локалне самоуправе. Инвестиције које ће се финасирати 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 су документоване на детаљним формуларима чек
листи.
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, ранг-листа ће бити
формирана на основу критеријума рангирања. У случају када постоји више пројеката са истим бројем бодова
према критеријумима за рангирање, предност добија онај са ранијим датумом подношења потпуног захтева. У
случају када је поднет мањи број захтева који испуњава услове и који су прихватљиви од расположивих
средстава за подршку, ранг листа неће бити креирана.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинско веће
Број: 320-227/2015-I/Ц
Дана: 21.05.2015. године
Кањижа

Председник Општинског већа
др Михаљ Бимбо с. р.

21.05.2015.
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25343
10097
68
-7,88
-8,17
14,13
18,79
42,4
125,6
29
31
35
5
39

број
број
ст/km²
%
%
%
%
година
%
%
%
%
%

АП Војводина
Банат
Севетни банат
Кањижа
399
13
8
-

Вредност, опис показатеља
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назив
назив
назив
назив
км²
број
број
број

Једин.
мере

2015.05.21.

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

Год.

рзс**
рзс**
рзс**
рзс**
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
процена

рзс**
рзс*

Устав РС
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
Правилник

Извор
податка

Навести да ли су на територији АП/ЈЛС идентификована насељена места или цела територија општине, односно сва насељена места на територији општине која испуњавају
бар један од критеријума наведених у Правилнику о подручјима са отежаним условима рада у пољопривреди („Службени гласник РС“, број 29/13) која се могу
окарактерисати као подручја са отежаним условима рада у пољопривреди (ПОУРП), имајући у виду да је МПЗЖС посредством националног стратешког документа
препознало потребу да се кроз систем подршке уваже отежавајуће околности за пољопривредну производњу које постоје у овим подручјима.
2
Однос броја старог (60 и више година) и младог (0-19 година) становништва.

1

ОПШТИ ПОДАЦИ
Административни и географски положај
Аутономна покрајина
Регион
Област
Град или општина
Површина
Број насеља
Број катастарских општина
Подручја са отежаним условима рада у пољопривреди (ПОУРП)1
Демографски показатељи
Број становника
Број домаћинстава
Густина насељености (број становника / површина, км²)
Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100 – 100)
- у руралним подручјима АП/ЈЛС
Учешће становништва млађег од 15 година
Учешће становништва старијег од 65 година
Просечна старост
Индекс старења2
Без школске спреме и са непотпуним основним образовањем
Основно образовање
Средње образовање
Више и високо образовање
Учешће пољопривредног у укупном становништву
Природни услови

Назив показатеља

Табела 1. Показатељи које је потребно навести у Анексу 1 уводног дела Програма

Анекс 1. Идентификациона картa АП/ЈЛС са упутством за попуњавање

Број: 9.

%
%
ha
%
ha, %

ha, %

ha
ha
ha
број
ha

- породична пољопривредна газдинства
- правна лица и предузетници
Коришћено пољопривредно земљиште (КПЗ)
Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС
Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и пашњаци, остало5

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, остало6

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству
Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом
Обухваћеност земљишта неким видом удруживања
Пољопривредна газдинства која наводњавају КПЗ
Одводњавана површина КПЗ

99,47
0.53%
30052 ha
90,6
воћњаци 372,7034 ha (око 1%),
виногради 937,5909 ha (око 2,4%),
пашњаци 4043 ha (око 10,15%),
ливаде 1535,7660 ha (око 3,85%),
њиве 25421.95 ha (око 63,7%), остало
7629,8331 ha (око18,9%)
поврће , бостан и јагоде 520 ha, инд.
биље 2582 ha, жита и махунарке
17566 ha, крмно биље 1900 ha
преко 10 ha
2002 ha
2000 ha
25
700 ha

3308
2467

број
број
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равничарски
чернозем
умерено-континентална
50,36
110
1,5- 8 м
659,39
1,6
0
немамо податак

2015.05.21.

опис
опис
опис
мм
ºC
опис
ha
%
ha
m³
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Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински)
Преовлађујући педолошки типови земљишта и бонитетна класа3
Клима (умерено-континентална, субпланинска, ...)
Просечна количина падавина
Средња годишња температура
Хидрографија (површинске и подземне воде)
Површина под шумом
Учешће површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС
Пошумљене површине у претходној години
Посечена дрвна маса
ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Стање ресурса
Укупан број пољопривредних газдинстава:
Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ):

21.05.2015.

4

Према Правилнику о катастарском класирању и бонитирању земљишта („Службени гласник РС“, број 63/2014).
Организациона јединица Управе за трезор на територији ЈЛС.
5
Окућница, расадници и др.
6
Цвеће и украсно биље, угари и др.

3

Број: 9.

2015
2015
2014
2014
2014

2012

2012
2012
2012

2014
2014
2014

рзс***
интерни
интерни
рзс***
интерни

рзс***

рзс***

рзс***

рзс***
Управа за
трезор4

интерни
интерни
интерни
интерни
интерни
интерни
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*

број

број
ha, број
ПГ
број
%
број
број
количин
а
тона
т, лит.,
ком.

Пољопривредни објекти7

Хладњаче, сушаре, стакленици и пластеници

Употреба мин. ђубрива, стајњака и средстава за заштиту биља

-

биљна производња
сточарска производња

Чланови газдинства8 и стално запослени на газдинству:
(на породичном ПГ : на газдинству правног лица / предузетника)
Годишње радне јединице9
Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника10
Производња пољопривредних производа11:

број

Трактори, комбајни, прикључне машине

2015.05.21.

ha
ha
ha
%
број
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Наводњавана површина КПЗ
Површина пољ.земљишта у државној својини на територији ЈЛС
Површина пољ.земљишта у државној својини која се даје у закуп:
физичка лица : правна лица
Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела

21.05.2015.

90 000t кукуруза
150 000 т млека

6320
290:6 / 2,07%
3520
11

1281 ha
7500.8760 ha
2797 ha
90:10
9738 говеда, 20938 свиње, 10244
овце, 224 коња, 1027 кошница пчела,
138.963 ком. живине
2941 трактора, 252 комбајна, 359
берача кукуруза, 1879 плугова, 1349
тањирача,
961
дрљача,
780
сетвоспреемача, 250 ротофрезера,
881 растур. мин. ђубр., 890 сејалица,
1289 прскалица, 2307 приколице,
740 косилице
75 објеката за силажу,
5946 обј.за смештај стоке, 2560 обј.
за смештај пољоп.
производа
58 хладњача, 13 сушара, 34 силоса, 9
стакленика, 411 пластеника
29000 ha, 2000
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8

Пољопривредни објекти за смештај: стоке, пољопривредних производа на газдинству (кошеви за кукуруз, амбари и силоси), и пољопривредних машина и опреме.
Укључујући и носиоца пољопривредног газдинства.
9
Јединица мере која представља количину људског рада утрошену за обављање пољопривредне делатности на газдинству; представља еквивалент рада једног лица, тј. пуно
радно време у једној години: 8 сати дневно, 225 радних дана у години.
10
Навести број регистрованих задружних организација и удружења пољопривредних произвођача, активно функционалних на територији АП/ЈЛС
11
Остварени обим производње најзначајнијих пољопривредних производа са становишта АП/ЈЛС.

7
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ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Рурална инфраструктура
Саобраћајна инфраструктура
Дужина путева12
Поште и телефонски претплатници
Водопривредна инфраструктура
Домаћинства прикључена на водоводну мрежу
Домаћинства прикључена на канализациону мрежу
Укупне испуштене отпадне воде
Пречишћене отпадне воде
Енергетска инфраструктура
Производња и снабдевање електричном енергијом13
Социјална инфраструктура
Објекти образовне инфраструктуре14
Број становника на једног лекара
Број корисника социјалне заштите
Диверзификација руралне економије
Запослени у сектору пољопривреде, шумарства и водопривреде15
Газдинства која обављају друге профитабилне активности16
Туристи и просечан број ноћења туриста17 на територији АП/ЈЛС
Трансфер знања и информација
Пољопривредна саветодавна стручна служба
Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни систем18

21.05.2015.

134,5
7587
11000
4015
707
707
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26
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53574
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број
број
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2015
2015
2015

2015

2015
2015
2015
2015

2015
2015

интерни
ПССС

рзс* рзс***
рзс***
рзс*

рзс*
рзс*
рзс*

интерни

рзс*
рзс*
рзс*
рзс*

рзс*
рзс*

13

Навести укупну дужину путева на територији АП/ЈЛС (укључујући државне путеве I и II реда и општинске путеве).
Навести број објеката за производњу (хидроелектране, термоелектране и др.), трансформацију и пренос електричне енергије на територији АП/ЈЛС.
14
Установе за децу предшколског узраста, основне и средње школе, високе школе и факултети на територији АП/ЈЛС.
15
На пољопривредним газдинствима и привредним друштвима, предузећима, установама, задругама, организацијама и др.
16
Осим пољопривредне, а у вези су са газдинством (нпр.прерада пољопривредних производа, рурални туризам, активности у шумарству, обрада дрвета, народна радиност,
производња енергије из обновљивих извора, узгој рибе и др.).
17
Домаћи и страни.
18
Навести број одабраних пољопривредних газдинстава која се интензивно прате више пута годишње и број осталих пољопривредних газдинстава која се укључују у
саветодавни систем на друге начине, углавном преко учешћа на групним предавањима и кроз повремене посете саветодаваца пољопривредним газдинствима.

12

Број: 9.

21.05.2015.
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РЗС* - „Општине и региони у Републици Србији“, Републички завод за статистику, www.webrzs.stat.gov.rs
РЗС** - Попис становништва 2011, Републички завод за статистику, www.webrzs.stat.gov.rs
РЗС*** - Попис пољопривреде 2012 (Књига пописа 1 и Књига пописа 2), Републички завод за статистику, www.webrzs.stat.gov.rs

Број: 9.

Број: 9.
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На основу члана 7. Одлуке о спортским стипендијама („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/2013)
председник општине Кањижа дана 15.05. 2015.године
расписује
ЈАВНИ

ОГЛАС

за доделу стипендија спортистима у 2015. години
Јавни оглас се расписује за доделу стипендија спортистима у 2015. години из буџета општине Кањижа у
износу од 1.000.000,00 динара.
УСЛОВИ
Право на спортску стипендију имају чланови спортских организација у општини Кањижа, по свим
категоријама спортских грана, који стекну статус талентованог - перспективног спортисте.
Кандидате за статус талентованог–перспективног спортисте предлажу спортске организације, по основу
категоризације спортиста Спортског савеза Србије и Олимпијског комитета Србије и резултата рада, диплома и
захвалница остварених у протеклој години.
Услови за остваривање права на стипендију:
− да је кандидат члан спортске организације, која је члан Спортског савеза општине Кањижа, и да тамо и
тренира
− да уредно и редовно обавља све обавезе спортисте при спортској организацији, школском тиму,
репрезентацији итд.
− да својим понашањем подстиче и промовише етичке вредности спорта и спортског живота и
стваралаштва,
− да није млађи од 12 година нити старији од 24 година,
− да има оцену најмање „врло добар“ из владања у школи коју похађа,
− да има стално пребивалиште на територији општине Кањижа,
− да није корисник спортске стипендије код других организација, установа и институција.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

−
−
−
−
−
−
−

Конкурсна документација садржи:
образац пријаве (Образац СП-1);
потврду да је кандидат члан спортске организације, која је члан Спортског савеза општине Кањижа, и да
тамо и тренира;
фотокопију извода из матичне књиге рођених;
потврду школе коју похађа да из владања има оцену најмање „врло добар“ или фотокопију сведочанства
као доказ;
фотокопију личне карте пунолетног кандидата или изјаву родитеља о пребивалишту малолетног
кандидата (Образац И-3)
изјаву пунолетног кандидата да није корисник спортске стипендије код других организација,установа и
институција (Образац И-1),
односно изјаву родитеља малолетног кандидата да није корисник спортске стипендије код других
организација, установа и институција (Образац И-2).

По расписаном конкурсу за спортске стипендије, спортски клубови чланови Спортског савеза
општине Кањижа, подносе предлоге у утврђеном року, највише за два кандидата.
Сем прописаних образаца, спортски клубови достављају доказе у писаној форми у виду билтена,
диплома, захвалница, спискова савеза или документа којим потврђују статус спортисте.
Пријаве на конкурс се подносе Комисији на обрасцу пријаве која чини саставни део ове Одлуке и
конкурсне документације.
Неблаговремене пријаве неће се разматрати, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА БОДОВАЊЕ ПРИЈАВА

Критеријуми
1. А. Олимпијски спортови

Максимални
број бодова
5

Број: 9.

21.05.2015.
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Б. Неолимпијски спортови
2. Чланство у репрезентацији Републике Србије
А. Олимпијски спортови
Б. Неолимпијски спортови
2/a. Најбољи пласман са репрезентацијом (прво, друго, треће место)
А. Олимпијски спортови
Б. Неолимпијски спортови
3. Највећи постигнути резултат у претходној години на званичним
домаћим првенствима (Првенство Војводине, Првенство Србије)
А. Прво место
Б. Друго место
Ц. Треће место
4. Проглашени таленти Покрајинског секретаријата за спорт и омладину

3

5. Учешће на школским олимпијадама, побољшање резултата у односу на
прошлу годину, мишљење тренера, мишљење школе

1

Максимално

16
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4
2
1
1

3
2
1
2

РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног огласа на званичној интернет
презентацији општине Кањижа.
Обрасци су доступни на интернет страни www.kanjiza.rs.
Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореним ковертама у наведеном року, Комисији
за доделу стипендија спортистима, са назнаком „За спортске стипендије – не отварај“, а преко Услужног центра
Општинске управе општине Кањижа, Кањижа, Главни трг бр. 1.
Јавни оглас се објављује на огласној табли Општинске управе општине Кањижа, у „Службеном листу
општине Кањижа“ и на званичној презентацији општине Кањижа.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 66-3/ 2015-I/А
Дана: 15.05. 2015. године
Кањижа

Председник општине Кањижа
др Михаљ Бимбо с. р.

На основу члана 17. Закона о финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 43/2011 и 123/2014) и
члана 9. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2015. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2014 и 7/2015)
председник општине Кањижа донео је
Р Е Ш Е Њ Е
о расподели средстава за финансирање редовног рада политичких субјеката
1.
На терет раздела 1. главе 1. функције 110, програмске класификације 0602, позиције 105, економске
класификације 481942 – дотације политичким странкама, дозвољава се пренос средстава у износу од 68.500,00
динара за финансирање редовног рада политичких субјеката чији су кандидати изабрани за одборнике у
Скупштину општине Кањижа.
2.
Средства се расподељују политичким субјектима сразмерно броју гласова који су политички субјекти
освојили, а који се узима као основица за расподелу средстава.
3.

Број: 9.
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Средства из тачке 1., а према критеријуму из тачке 2. овог решења распоређују се следећим политичким
субјектима:
Број гл. које
Ред.
је добила
Месечни
Назив изборне листе
Коеф.
Проценат
бр.
изборна
износ
листа
1
2
3
4
5 (3*4)
6
7
1
Демократска странка – Борис Тадић
3.352
1,0
3.352
28,96%
19.837,60
2
СВМ – Заједно за општину Кањижа
4.172
1,0
4.172
36,04%
24.687,40
Лига социјалдемократа Војводине –
3
793
1,0
793
6,85%
4.692,25
Ненад Чанак
Време је за буђење – „Укрок“
4
1.272
1,0
1.272
10,99%
7.528,15
Франчик Јожеф/Леко Лајош
Покрет Мађарске наде – Балинт
5
491
1,5
736,5
6,36%
4.356,60
Ласло
Група грађана Бирај пут – Бачкулин
6
1.249
1,0
1.249
10,80%
7.398,00
Иштван
Укупно:
11.329
11.575,5
100,00%
68.500,00
4.
Одсек за финансије, буџет и ЛПА Општинске управе општине Кањижа врши пренос средстава
политичким субјектима најкасније до десетог у месецу за претходни месец.
5.
Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката користе се у складу са чланом 19. Закона
о финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 43/2011 и 123/2014).
6.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-149/2015-I/А
Дана: 07.05.2015. год.
Кањижа

Председник општине Кањижа
др Михаљ Бимбо с. р.
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„Службени лист општине Кањижа“ излази по потреби.
Издавач: Скупштина општине Кањижа, Кањижа, Главни трг 1., Телефон: 875-166 лок. 220
Одговорни уредник: Марија Миловановић, секретар Скупштине општине Кањижа
Штампа се у штампарији „Инфо-Кањижа“ д. о. о.
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